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Jean-Jacques Èlisée Reclus 
 

 
 



8 
 

 
 
 
 

RESUMO 
 
 
O intuito de estudar os pensamentos de Jean Jacques Rousseau e Èlisèe 
Reclus foi fruto do entendimento de que há uma interação dialógica nos 
conceitos sociedade-natureza, enquanto contribuição ao pensamento 
geográfico da modernidade. Optamos pelo método do materialismo histórico 
dialético, com a filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin, o qual nos 
possibilitou uma análise dos processos históricos. Entendemos que ao fazer 
história os homens passam a ser determinados e/ou determinantes da/pela 
natureza, e pelos outros homens e, por serem sujeitos históricos aparecem não 
como fragmentos, mas articulados no conjunto das estruturas e conjunturas em 
que estão inseridos. Neste movimento, foi possível entender a relevância dos 
signos dialéticos sociedade, natureza, propriedade privada e Estado no projeto 
da Modernidade. Tais signos serviram-nos enquanto fio condutor em nossa 
tese, nos permitindo refletir acerca dos fios que entrelaçam cada signo 
ideológico inverterado nos pensamentos de J.J. Rousseau e E. Reclus em seu 
tempo histórico. Nesta tese desvela-se que o tratamento teórico reclusiano com 
a ciência geográfica adveio das relevantes afinidades seletivas. Seu pensar foi 
composto pelas reflexões geográficas de Humboldt e Ritter ou ainda, pelas 
discordâncias existentes entre seus contemporâneos, La Blache e Ratzel. No 
pensamento anarquista, foram importantes as associações teóricas entre 
Proudon, Kropotkin e Bakunin na conformação da filosofia anarquista 
reclusiana. A pesquisa revelou ainda que o pensar de J.J. Rousseau unificou o 
pensamento anarquista e geográfico de Reclus a partir dos ideais de liberdade 
e igualdade, entendendo que os discursos operados nas duas teorias não 
estavam no vazio cultural, isto é, estavam interpenetrados por uma polifonia, de 
várias vozes consonantes e dissonantes de maneira que promoveu uma 
unidade discursiva frente às novas demandas do projeto moderno de 
sociedade. Assim, denotamos que em Rousseau e Reclus há uma confluência 
de pensamentos, percebida pelos ideais de sociedade livre de qualquer 
opressor, já que liberdade e igualdade são faculdades inerentes aos seres 
humanos. 
 

 

Palavras–chaves: natureza, sociedade, propriedade privada, igualdade e 

desigualdade social. 
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RÉSUMÉ 

 
 
 
 
 
Le but de l'étude des pensées de Jean-Jacques Rousseau et Elisée Reclus 
était le résultat de la compréhension qu'il existe une interaction dialogique dans 
les concepts société-nature, tandis que la contribution de la pensée 
géographique moderne. Nous avons choisi la méthode du matérialisme 
historique dialectique, la philosophie du langage Mikhaïl Bakhtin, ce qui nous a 
permis debroniller sur analyse des processus historiques. Nous comprenons 
que les hommes font l'histoire pour devenir certain et / ou des déterminants / 
par nature, et les autres hommes, et ne sont pas sujets historiques 
apparaissent comme des fragments, mais s'articulent l'ensemble des structures 
et des situations dans lesquels ils sont insérés. Dans ce mouvement, il a été 
possible de comprendre la pertinence des signes dialectiques de la société, la 
nature, la propriété privée et de l'état dans le projet de la modernité. Ces signes 
servent de nous guider dans notre thèse, ce qui nous permet de réfléchir sur les 
fils qui tissent nous tous idéologiques de J.J Rousseau et E. Reclus dans son 
temps historique. Cette thèse montre reclusiano traitement théorique de la 
science géographique en cause découle de affinités sélectives. Sa pensée était 
composé des réflexions de Humboldt et Ritter géographique ou même les 
désaccords entre ses contemporains, La Blache et Ratzel. Dans la pensée 
anarchiste étaient importantes les associations entre theoriques Proudhon 
Bakounin et Kropotkin philosophies anarchistes dans la formation de 
reclusiana. La recherche a également révélé que la pensée de Jean-Jacques 
Rousseau pensée anarchiste unifiée et Reclus géographiques des idéaux de 
liberté et d'égalité, la compréhension que les discours exploités dans les deux 
théories ne sont pas dans le vide culturel, c'est à dire, ont été interpénétré par 
une polyphonie voix dissonante différentes consonnes et de telle sorte que la 
promotion d'une unité discursive avance aux nouvelles exigences du projet 
moderne de la société. Ainsi, on que chez Rousseau et Reclus a une 
confluence d'idées, les idéaux perçus d'une société libre de toute oppresseur, 
car la liberté et l'égalité sont des pouvoirs inhérents l'hommes. 
 
 
Mots-clés: Inégalité nature, Société, Propriété privée, Egalité et sociale. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
   

“Rememorando o passado, buscamos extrair de uma 
época a singularidade de um discurso que possa ter 
sido perdido no curso homogêneo das interpretações 
das ideias na história do pensamento geográfico”. 
(CONCEIÇÃO, 2001). 

  

As palavras são testemunhas que muitas vezes falam mais alto que os 

documentos (HOBSBAWM, 2010). Imaginar o mundo moderno sem palavras 

como: capitalismo, socialismo, nacionalidade, ideologia, classe trabalhadora, 

propriedade privada, natureza e civilização, é não medir a profundidade que 

representou a eclosão do pensamento moderno, no que concerne a uma das 

maiores transformações da história humana. 

 

Com a Modernidade, vem o advento do capitalismo, da indústria, da 

sociedade burguesa, do fortalecimento dos Estados, entre outros. Foram 

transformações tão profundas que possibilitaram relevantes mudanças que vão 

da experiência do Ser no espaço-tempo à produção de novos espaços 

capitalistas, os quais vão ser solidificados apenas nesse momento histórico 

(CASSIRER, 1997). Um dos temas que mais ecoava na modernidade foi a da 

relação sociedade/natureza, pois o homem moderno sobreposto à natureza 

detinha o controle da técnica.  

 

Os expoentes do pensamento moderno acreditavam firmemente que, 

com o uso da razão, a história humana seria traçada com o avanço e não pelo 

retrocesso, pois o conhecimento científico era seu grande trunfo (CASSIRER, 

1980). Não obstante, havia poucas significações e uma série de pontos de vista 

que eram baseados em críticas ao pensamento moderno da “Ilustração” 

racionalista e humanista, que triunfou a partir do século XVIII (HOBSBAWM, 

2010). 

 

Este século representou, no campo intelectual, a consolidação das 

revoluções do século anterior, principalmente da científica. Esta foi 

acompanhada de uma revolução ideológica intimamente relacionada com as 
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profundas modificações ocorridas na ordem econômica provocada pela 

Revolução Industrial.  

 

O movimento Iluminista, que exaltava os valores da razão, deu base 
ideológica para as mudanças promovidas pela burguesia. Os filósofos 
iluministas atacavam as instituições feudais e a igreja, que era 
considerada seu sustentáculo. Neste sentido, os enciclopedistas 
desenvolveram um papel importante neste momento histórico que 
pronunciava a Revolução Francesa (VIEIRA, 1997, p. 44). 

 

 Baseando-se na razão e observação, o pensamento iluminista 

determinou princípios fundantes da sociedade moderna, a saber: a 

universalidade, a individualidade e a autonomia, os quais são baseados na 

ideia de capacidade de aperfeiçoamento dos homens e numa razão uniforme 

que possibilita os avanços nas variações históricas estabelecidas na relação 

espaço-tempo. “O Iluminismo, no sentido mais amplo do pensamento contínuo 

do progresso, sempre teve por alvo tolher o medo aos homens e torná-los 

senhores” (MATOS, 1993, p. 154).  

 

 A teoria secular da Ilustração, enquanto construção teve uma existência 

conceitual incorporada pelas categorias de análise natureza e sociedade, que 

objetivou promover, posteriormente, uma “cruzada ilustrada” pela emancipação 

humana (ROUANET, 1993). 

 
Ideais como, liberdade, igualdade e fraternidade passaram a expressar 

mais uma contradição ao sistema vigente do que uma combinação, já que são 

utilizados em conformidade com novas formas de pensar os processos sociais 

em detrimento das concepções de progresso e ciência (HOBSBAWM, 2010). 

Para esta ascensão, utilizava-se o sentido de autonomia intelectual e política, 

que estava no cerne do projeto civilizatório da Ilustração. Seu objetivo básico 

era libertar a razão da opinião do outro, já que até então tinha sido tutelada 

pela autoridade, religiosa ou secular (PRADO JR, 1975). Não obstante, 

adeptos das teses racionalistas e libertárias das “Luzes” passaram a se opor 

aos fundamentos individualistas que estavam sendo postos, naquele momento.  

 

Sonhando com uma “cidade virtuosa”, onde homens livres e iguais 
se orientassem pelo bem geral, voltavam a J. J. Rousseau, pois 
descobriam nele a vontade de instaurar um mundo em que o 
indivíduo se sentisse e atuasse como membro efetivo da 
comunidade. (PIOZZI, 2006, p. 27, grifo da autora).  
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 Como pensador singular neste cenário filosófico e político de 

Revoluções, Rousseau assumiu características especiais, de um lado, 

combateu o antigo regime tornando-se crítico à nova ideologia. Por outro, “sua 

posição foi de reserva e independência em relação ao Iluminismo que ele 

censurava por elevar a razão à categoria de „verdadeira deusa‟” (VIEIRA, 1997, 

p. 44). Com a proposta de Democracia1 direta, Rousseau afasta 

definitivamente o espectro da tirania do Estado na sociedade (FORTES, 1988). 

 

Nesse contexto uma nova geração começa a vincular os projetos de 

Rousseau enquanto resistência da sociedade vigente de desigualdades 

sociais. Baseando-se nos preceitos de alguns filósofos modernos, a exemplo 

de Rousseau e Saint Simon, a resistência do novo sistema entrava em 

crescimento na medida em que havia avanços destrutivos à pequena e média 

produção artesanal e manufatureira (COELHO, 2008). 

 

Nesse contexto, a tradição revolucionária francesa atraiu pensadores da 

esquerda para discutir caminhos que levassem a uma revolução social 

(PIOZZI, 2006). Entre os participantes desses debates, encontrava-se o 

anarquista Pierre Joseph Proudhon, que fazia críticas às relações fundadas 

sobre o interesse privado e lançava uma proposta de modelo social capaz de 

harmonizar igualmente a economia e a política na sociedade.  

                                                             
1
 A noção de Democracia em Rousseau contém implícitas algumas condições indispensáveis à 

sua realização: a) A Igualdade de participação. A considerar a igualdade como condição para 
o funcionamento da República, proposta no Contrato Social, é necessária a existência de um 
mínimo de homogeneidade. Rousseau está consciente desta necessidade e refere-se, em 
diversas oportunidades, aos perigos das grandes diferenças numa sociedade, pois elas 
obstruem a possibilidade de expressão equânime de todos os membros da comunidade política 
nas decisões coletivas. Neste sentido, na Economia Política e no Projeto de Constituição para 
Córsega, alerta aos governantes para estes obstáculos que impedem que a vontade geral se 
manifeste. b) O Político como espaço autônomo do agir humano. A política, para 
Rousseau, passa a ser uma esfera superior e privilegiada da atividade humana, não 
subordinada, portanto, a nenhuma outra instância, tendo o interesse público como o valor 
máximo da sociedade. A soberania de uma comunidade só se efetiva mediante a permanente 
manifestação da vontade comum nas questões de interesse geral, o que só se efetiva 
plenamente nas pequenas Repúblicas. C) A participação direta do poder soberano. A 
participação política é a única forma de se fazer garantir a soberania de um povo, ou seja, um 
povo só alcança efetivamente a sua soberania ou torna-se de fato soberano, na medida em 
que exercita permanentemente. Para Rousseau, não há meio termo: ou a participação direta 
nas decisões fundamentais da coletividade ou a usurpação do poder político pelos interesses 
particulares, que é o caminho irreversível da opressão. Em outras palavras, a participação 
política consiste na essência do conceito rousseauniano de Democracia (VIEIRA, 1993, p. 96) 
(grifo nosso). 
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Uma associação de produtores na qual dons e vocações tivessem 
pleno desenvolvimento e em que as regras de convivência fossem 
fruto da participação direta de todos os membros. Tal projeto 
associativo, que Proudhon declarava ser „anárquico‟, impressionou 
sobremaneira Michael Bakunin, jovem revolucionário russo exilado 
em Paris em 1844, onde travou com Proudhon longas e apaixonadas 
discussões sobre o tema. Anos mais tarde, Bakunin ligaria seu nome 
ao movimento anarquista internacional, fundado e fomentando grupos 
de propaganda do ideal libertário em vários países da Europa. 
(PIOZZI, 2006, p. 17). 

 

 As concepções de Proudhon e Bakunin vinculavam o ideal anárquico, já 

que este se configura enquanto “doutrina e movimento que rejeitam o princípio 

da autoridade política e sustentam que a ordem social é possível e desejável 

sem essa autoridade” (BOTTOMORE, 2001, p.11). Contudo, o anarquismo não 

só faz a crítica ao sistema capitalista, mas, sobretudo, conclama a revolução do 

proletariado moderno, associando a revolta individual e de massa contra o 

Estado, com uma proposta de gestão coletiva e voluntária na produção social. 

 

 Partindo dessa perspectiva, o movimento anárquico ganhou força e 

novos adeptos surgiram. O geógrafo Elisée Reclus une-se ao movimento 

levando consigo o conhecimento da ciência geográfica que é integrado ao 

pensamento anarquista. A ciência geográfica passa a ser relacionada aos 

meios sociais, em busca de um lugar de destaque nas explicativas dos 

processos sócio espaciais na modernidade (HOBSBAWM, 2010).  

 

 Reclus (2010b), influenciado pelas concepções positivistas, participou 

ativamente enquanto militante político do movimento anarquista, bem como nas 

lutas da Comuna de Paris.  Exerceu influência na geografia francesa e obteve 

imenso prestígio entre o público culto da Europa e diante das classes 

populares. Através de sua participação nos congressos internacionais de 

geografia e sua docência na Universidade, ficou conhecido e respeitado nas 

comunidades universitárias. Aluno de K. Ritter em Berlim, difundiu sua obra na 

França, “y se consideraba a sí mismo, em certa manera, como um continuador 

de la obra del geógrafo alamám, debido a la utilización del método comparativo 

em su geografia universal” (CAPEL, 1981, p.301). 
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 Reclus analisa a formação de uma sociedade através do domínio da 

propriedade privada, da formação de um Estado opressor. Suas reflexões são 

formuladas com base em uma historiografia, demonstrando desde a formação 

da família da propriedade privada e dos Estados, além do progresso 

econômico capitalista com a instauração das indústrias e do comércio nos 

grandes centros em vários países do mundo (RECLUS, 2010b).  

 

 Nesse contexto, o geógrafo estabelece diversos questionamentos 

acerca da política de formação dos Estados nacionais, levando-os a uma via 

contrária da geografia francesa de seu tempo (CAPEL, 1981). As teorias da 

geografia dos lugares de V. de La Blache e da geografia humana de F. Ratzel 

desenharam reflexões acerca das relações socioeconômicas. Este esboço 

histórico vai se refletir numa tradição geográfica. “Graças à obra de Ratzel, a 

geografia já está solidamente construída com objetos, tarefas e métodos 

próprios no final do século XIX” (QUAINI, 1992, p. 23). Assim, a geografia 

desenvolve-se em seu campo científico com a fecundidade das escolas 

francesa e Alemã.  

 

 Como medida de calar o furor anarquista, a geografia moderna elege 

Vidal de La Blache com sua geografia em favor das nações e enviam toda 

contribuição geopolítica reclusiana ao ostracismo (LACOSTE, 2005). 

Desconhecido, o geógrafo anarquista volta no início dos anos oitenta com a 

revista Heródote que, com as discussões trazidas por geógrafos de renome 

como B. Gibilin e Yves Lacoste, volta ao cenário geográfico mundial às 

discussões da geopolítica reclusiana, bem como sua análise baseada numa 

geografia anarquista (GIBILIN, 2005). Nesse sentido, nosso intento nesta tese 

foi entender o acervo histórico socialmente produzido, que num determinado 

tempo apresenta-se veiculado ao conteúdo, às conjunturas vivenciadas 

(CONCEIÇÃO, 2001).   

 

 Os temas geográficos emergem de diferentes contextos discursivos na 

literatura, no pensamento político ou na pesquisa científica. Para Moraes, a 

construção de um saber geográfico crítico passa pelo equacionamento crítico 

do passado; “do aprendizado metódico; e do enriquecimento temático na 



16 
 

compreensão do objeto, não como uma empresa meramente epistemológica, 

mas fundamentalmente ontológica” (MORAES, 1985, p. 78). 

 

 Neste vislumbre, o aprofundamento das leituras da modernidade nos 

proporcionou uma reflexão acerca do contexto inserido por Jean Jacques 

Rousseau e Jean Jacques Elisèe Reclus em busca de sua dimensão 

interpretativa no entendimento das categorias analíticas sociedade e natureza, 

enquanto chave de interpretação entre os pensamentos dos dois autores.  

 

 A partir dessas sinalizações, vislumbramos a tese de que as concepções 

de natureza e sociedade no pensamento filosófico de Jean Jacques Rousseau 

apresentam-se como chave de entendimento à teoria geográfica anarquista de 

Elisée Reclus, enquanto compreensão das relações dialógicas existentes na 

polifonia do seu discurso. Para tanto, buscamos analisar os significados e 

significantes que representaram os signos ideológicos envolvidos na 

intensidade de suas críticas em seus enunciados. 

 

Com este objetivo buscamos abordar, pela filosofia da linguagem 

bakhtiniana as categorias de análises representadas pelos signos dialéticos 

(natureza, sociedade, propriedade privada, igualdade e desigualdade social) na 

modernidade no tempo histórico de Rousseau e Reclus.  

 

 A definição do método foi fundamental para o desenvolvimento da nossa 

tese, pois, em busca de atingir os objetivos determinados, buscamos um 

método que conduzisse as ideias na distinção entre a essência e aparência dos 

fenômenos (MORAES, 1985). Com efeito, o desenvolvimento desta pesquisa 

teve enquanto fio condutor o materialismo histórico e dialético, dentro da 

análise do Discurso da filosofia da linguagem de Mikhail Bakhtin. A análise do 

discurso que é proposta pela filosofia materialista põe em questão a prática das 

ciências humanas e da divisão do trabalho intelectual de forma reflexiva.  

 

  Nesse sentido, o discurso torna-se a prática social da produção de 

textos. O que vai significar que todo discurso é uma produção social e não 

individual e só pode ser analisado considerando seu contexto histórico-social e 

suas condições de produção (BAKHTIN, 1989). Assim, a análise do discurso 
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vai refletir uma visão de mundo determinada, necessariamente vinculada ao 

seu autor e a sociedade em que ele vive. 

 

A organização e a estrutura do discurso respondem a um contexto social 

e histórico. O texto surge como tecido polifônico ligado por fios dialógicos de 

vozes que discutem entre si e que se complementam; é um produto da 

atividade discursiva, o objeto empírico da análise do discurso. Já o contexto é a 

situação histórico-social de um texto, que envolve não somente as instituições 

humanas, mas outros textos que sejam produzidos em sua volta ou com quem 

ele esteja relacionado (BAKHTIN, 2003). O contexto do discurso estará sempre 

relacionado ao contexto que rodeia o sujeito que fala e sua posição no contexto 

vai ser o reflexo de uma determinada época em uma determinada sociedade. 

 

No processo da comunicação verbal; o enunciado, seu estilo e sua 

composição são determinados pela relação valorativa que o locutor estabelece. 

Bakhtin (2003) afirma que as formas de enunciação se apoiam sobre as formas 

da comunicação verbal, as quais são determinadas pelas relações de 

produção, pela estrutura político-social.  

 

Nesse sentido, a natureza do enunciado é social e não individual, pois é 

produto da interação social. Cada enunciado é um elo de uma cadeia muito 

complexa de outros enunciados anteriores, imanentes dele mesmo, ou do outro 

ao qual seu enunciado está vinculado por alguma relação; portanto, o locutor é 

também um respondente. Em Bakhtin (1989), a enunciação como réplica do 

diálogo social é a unidade de base da língua, não podendo existir fora de um 

contexto social, já que cada locutor tem uma natureza social, portanto 

ideológica.  

 

Ao valorizar a fala, Bakhtin (1981) propõe uma dinamicidade ao signo 

dialético. Conforme o autor, todo signo é ideológico, já que em toda 

modificação da ideologia há uma modificação da língua. A língua não é um 

sistema sincrônico abstrato, de sinais constantemente iguais a si mesmos e 

isolados e mutáveis. Como produto da atividade humana da classe dominante, 

esta tem interesse em torná-lo monovalente. Assim, a importância da 

linguagem está em tudo o que fazemos, desde um simples gesto, até uma 
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conversa informal ou formal e o enunciado vai refletir a verdadeira condição de 

uso e estilo em sua construção composicional (PONZIO, 2009). Não obstante, 

na linguagem, podemos perceber o que realmente o falante quer expressar.  

 

A crítica de Bakhtin é uma autêntica crítica da razão dialógica, em cuja 

base apenas é possível com uma razão dialética, que não surja em termos de 

monologia ou de domínio da identidade. O filósofo detecta essas condições de 

possibilidades diferentes de reorganizações de mundo, já que ele busca as 

condições de possibilidades dentro da história do social, para além do que se 

faz valer como realidade das coisas, contendo potencialidades de 

desenvolvimento a serviço da ordem constituída de um discurso dominante. 

 

 

Bakhtin busca as condições de possibilidades dentro da história do 
social que, para além do que se faz valer como “a realidade das 
coisas”, contêm potencialidades de desenvolvimento que a memória, a 
serviço da ordem constituída e do discurso dominante, desejaria 
esquecer e apagar, as quais, em movimento, se acertam, burlando a 
identidade, burlando a língua que falamos, burlando os sistemas 
sígnicos não verbais que usamos, burlando nosso próprio corpo, que, 
em sua absoluta singularidade, apesar da ilusão de pertencer o Eu; 
apesar de sua individualidade; apesar de pertencer a um gênero e 
apesar da delimitação de seu ser e de seu valor, está conectado de 
forma indissolúvel e vital com os outros corpos e com o mundo, tanto 
em sentido sincrônico como diacrônico. (PONZIO, 2009, p. 12). 

 

A dialogia de Bakhtin põe em discussão a monologia em qualquer forma 

que se apresente, mesmo quando escondida no diálogo, porque surge como 

um diálogo formal, no qual se confronta com base nas reivindicações 

convergentes e conciliáveis, já que pertencem ao mesmo universo semiótico 

(PONZIO, 2009).  

 

Nessa direção, ao analisarmos como o contexto influenciou na leitura da 

natureza e sociedade em Rousseau e dos geógrafos anarquistas na 

modernidade, percebemos que o contexto desses discursos foi criado no auge 

de um tempo histórico que refletiu sobre o ser e o pensar de uma sociedade. 

Observamos que as relações, os atos e as palavras descritas nos textos ou em 

cada gênero do discurso estiveram relacionados a uma dialogia externa, 

considerando o processo histórico de sua formação e transformação.  
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Com efeito, o contexto aqui estaria sendo representado pela 

modernidade na reflexão acerca da relação homem-natureza, já que o discurso 

da natureza é constituído de vários elementos no interior e exterior das 

relações humanas (CONCEIÇÃO, 2010ª). Estes elementos constitutivos trazem 

à tona a reflexão que enfatiza que tanto o homem quanto a natureza fazem 

parte de uma mesma totalidade no mundo, os quais se completam, 

modificando e sendo modificados a partir de suas relações, nas sociedades e 

nos tempos espaços.  

 

 Na análise dos discursos de Rousseau e Reclus, e na leitura do método 

bakhtiniano, a ideologia não está separada da realidade material do signo que, 

nesse caso, é estabelecido pelos signos dialéticos sociedade/ natureza. Pois, 

dissociar o signo das formas concretas da comunicação social é dissociar a 

comunicação e suas formas de sua base material. Nesse sentido, todo “signo 

natureza e signo sociedade” será resultado de um consenso entre indivíduos 

socialmente organizados no decorrer do processo de sua interação. Suas 

formas são, portanto, condicionadas não só pela sua organização social, mas 

também pelas suas interações dialógicas (CONCEIÇÃO, 2010ª).   

  

 Nesta direção, esta referente tese teve como objetivo geral refletir a 

interação dialógica dos conceitos sociedade-natureza em J. J. Rousseau, 

enquanto chave de interpretação do pensamento reclusiano, enquanto 

contribuição à ciência geográfica. A partir dessa compreensão, tecemos os 

seguintes objetivos específicos que consolidaram nossa tese: 

 

o Analisar e discutir o porquê do “esquecimento intencional” de 

Reclus na historiografia geográfica desde o século XIX, bem como 

sua volta a partir dos séculos XX e XXI.  

o Discutir a ciência geográfica Moderna a partir do pensamento 

reclusiano, de Humboldt e Ritter, bem como as dissemelhanças no 

pensamento com Ratzel e Vidal de La Blache; 

o Investigar as afinidades afetivas de Proudhon, Kropotkin e Bakunin 

com o pensamento reclusiano; 

o Identificar e explicar as interlocuções de J. J. Rousseau no 

pensamento de Reclus, a partir dos signos dialéticos natureza, 

sociedade, propriedade privada, Estado, liberdade e igualdade. 
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Todos os objetivos apresentados reforçam a ideia de que as visitas aos 

pensadores em outros contextos histórico-espaciais foram importantes, tanto à 

reunião de um arcabouço teórico-analítico. As razões dessa opção coligam-se 

à necessidade por nós sentida de não apenas lustrarmos conscienciosamente 

a lente do método que nos permite ler as grafias do espaço, como formular um 

sequenciamento, nada retilíneo, das espacialidades e contra espacialidades 

criadas pela Modernidade ao longo do tempo. 

 O estudo foi elaborado a partir da análise geográfica, pois a geografia 

tem a capacidade de detectar e analisar os processos que regem as 

transformações sócio-espaciais, contudo, foi imprescindível estabelecer um 

diálogo permanente com a História, a Economia Política e a Filosofia. O 

aprofundamento desse debate teve como suporte as interlocuções com a 

orientadora e os estudos no Grupo de Pesquisa Estado, Capital, Trabalho e as 

Políticas de Reordenamentos territoriais/ NPGEO-UFS, vinculado ao CNPq, 

com os eventos realizados pelo grupo, a exemplo das Interlocuções 

geográficas, que permitiram ter conexão com outras ciências e com a filosofia, 

bem como os Fóruns de debates e o Encontro Nacional do GPECT. 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram realizados levantamento em 

fontes primárias e secundárias, leituras reflexivas em livros, teses, 

dissertações, periódicos e de textos originais das obras de J.J. Rousseau na 

Bibliothèque de la Pléiade, e E. Reclus, na Hèrodote revue de geographie et de 

polítique, objetivando adquirir maior aprofundamento teórico-epistemológico.  

 

A tese em transcurso oferece, em seus capítulos, uma breve análise 

acerca de uma das temáticas que fundamentam nossa pesquisa, a saber: o 

pensamento Moderno. Pensar esse tempo histórico é pensar os signos e sinais 

que formaram tal pensamento, já que este abarca uma extensa dimensão 

interpretativa dos conceitos da relação sociedade-natureza. Com efeito, para 

apresentar os resultados desta pesquisa, a tese foi estruturada em seis seções, 

sendo a primeira esta Introdução.  

 

Na Segunda seção, com o título O NECESSÁRIO ESQUECIMENTO DE 

ELISÉE RECLUS apresentamos uma reflexão acerca do necessário 
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esquecimento de Elisée Reclus na ciência geográfica; buscamos entender 

Reclus, um geógrafo-anarquista comprometido com a transformação efetiva da 

sociedade pela via da revolução. Ao analisarmos os motivos que levaram ao 

seu esquecimento intencional, entendemos que o anarquismo de Reclus 

incomodou por ter sido relacionado a uma leitura geográfica inovadora com 

cunho da leitura sociológica e histórica, engajada e preocupada com a 

formação de uma sociedade de classes. Sua concepção de Geografia foi 

discutida e discordada pelos demais Geógrafos de sua época, que estavam 

comprometidos com a consolidação do Estado-nação e com o poder das 

classes dominantes. Reclus procurou em seus estudos as respostas para a 

emancipação social, pregando a pressão em períodos de evolução que 

efetivassem uma revolução, desnudando as relações de poder, não somente 

do Estado, mas das elites e sua efetivação sobre o espaço. 

  

 Na terceira seção, intitulada DO RENOME AO ESQUECIMENTO: a 

ciência geográfica do XIX: na contramão do pensamento reclusiano 

discute-se acerca dos pressupostos teóricos que formaram a ciência 

geográfica. Iniciamos a reflexão desde a ideia geográfica de Humboldt e Ritter 

e as influências no pensamento reclusiano. Em seguida, analisamos as teorias 

dos contemporâneos de Reclus, Vidal de La Blache e F. Ratzel e os 

contrapontos entre seus pensamentos, em busca do entendimento do 

ostracismo de Reclus e do ávido desenvolvimento geográfico das teorias das 

escolas de Ratzel e La Blache. 

 

 A quarta seção, AS AFINIDADES AFETIVAS DO PENSAMENTO 

RECLUSIANO: Proudhon, Bakunin e Kropotkin, trata-se de uma reflexão do 

discurso de E. Reclus, enquanto resultado do conjunto de pensamentos que 

foram construídos dentro de sua concepção anarquista de mundo. Por essas 

razões, nosso intento foi ler o tempo histórico desse geógrafo, a fim de 

entender suas afinidades eletivas, bem como sua concepção de geografia. 

 

 Na quinta seção, O DESVELAR DE UM TEMPO HISTÓRICO: nas 

tessituras do pensamento moderno, discute-se a singularidade do discurso 

da Modernidade. Buscamos entender os traços característicos deste período 

histórico, seus signos e sinais na conformação dos pensamentos de Rousseau 
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e Reclus. De acordo com Bakhtin (1989), os signos ideológicos são palavras 

que estruturam uma sociedade na representação de uma linguagem com a 

comunicação, estando ligada à construção na natureza da sociedade.  

 

No entanto, esquadrinhamos responder em que medida o sujeito é 

condição da ambiguidade entre a criação do novo e a destruição do velho no 

projeto moderno de sociedade. Esta questão perpassa nossas reflexões 

formando seu nervo constitutivo e norteador, pois as teorias da modernidade 

discutidas nesta tese são entendidas, aqui, como categorias estruturantes da 

crítica social à sociedade moderna capitalista, que tem o poder de estabelecer 

uma cumplicidade com a vontade e a ação num projeto de sociedade 

emancipatória. Projeto este que vem fundamentar o contexto histórico, bem 

como os pensamentos dos dois autores tratados nesta tese, a saber, J. J. 

Rousseau e E. Reclus. Não obstante, buscamos compreender tal discurso, 

enquanto um resultado do conjunto de reflexões que foram projetadas como 

concepção de mundo, as quais transformariam todas as relações sociais e de 

produção em busca de um novo sujeito, a saber: o sujeito moderno. 

 

Na sexta seção, AS AFINIDADES ELETIVAS DO PENSAMENTO 

RECLUSIANO: NOS PORQUÊS DA CONFLUÊNCIA DAS IDEIAS DE 

ROUSSEAU E RECLUS é apresentado um estudo sobre a natureza social dos 

signos dialéticos sociedade e natureza no pensamento rousseauniano. 

Iniciamos uma análise do pensamento de J. J. Rousseau enquanto um 

arquiteto da ordem anárquica. As categorias analíticas que permearam esta 

comprovação foram: Propriedade Privada, Igualdade e liberdade.  

  

 Em nossas Considerações finais, resgatamos o sentido dos signos 

ideológicos natureza, sociedade, propriedade privada, igualdade e 

desigualdade social que foram analisadas por Rousseau e Reclus. Tomando 

tais signos enquanto fio condutor em nossa tese, refletindo ainda acerca de 

suas bases em busca do entendimento dos fios que entrelaçam cada signo, 

levando a construção de cada pensamento no tempo histórico comum aos dois 

autores, a saber, a Modernidade.  

 Com o entendimento desses signos, buscamos entender o tempo 

histórico dos autores, na tentativa de entender o texto no contexto, isto é, as 
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vivencias e experiências de cada um, bem como a formação intelectual e as 

contribuições no pensar geográfico através dos estudos de Ritter e Humboldt e 

do desenvolvimento no pensamento geográfico com as discordâncias de 

Reclus com La Blache e Ratzel.  

 

 Doravante vários questionamentos que foram surgindo no decorrer da 

nossa pesquisa, refletimos sobre as desigualdades socioeconômicas e como 

tais análises puderam ser à base do pensamento anárquico, sobretudo, 

geográfico de Elisèe Reclus.  

  

 A análise das teorias dos dois autores mostra que a efetivação do 

modelo de sociedade ácrata vai depender da capacidade dos homens em 

transformar os princípios imutáveis num processo comum a todos, onde um 

não possa se sobrepor ao outro, bem como a confluência dos pensamentos 

dos dois autores vai mostrar que existe afinidades em seus pensamentos, 

desde o modelo societário desejado ao ideal de igualdade e liberdade dos 

homens na sociedade. Nesse sentido, observamos que a redescoberta do 

pensamento reclusiano na geografia dos últimos anos, assevera um movimento 

profundo de transformação desta ciência de cunho intelectual, político, cultural, 

econômico e social no meio acadêmico mundial.  
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2. O NECESSÁRIO ESQUECIMENTO DE ELISÉE RECLUS: NA 
CONTRAMÃO DA GEOGRAFIA MODERNA  

 
 

“O verdadeiro progresso é a conquista do pão 
e da Instrução para todos os homens” 

(RECLUS, 2011
c
). 

 

   

 Elisée Reclus, ao estudar sobre os seres humanos, empenhou-se em 

compreender as estreitas ligações estabelecidas entre a relação sociedade e 

natureza, enquanto explicativa da produção do espaço geográfico. Como 

geógrafo e anarquista, analisou temas que versaram sobre o processo de 

desigualdade social, com ênfase nas “análises sobre o capitalismo, o 

colonialismo, sobre urbanização e mutações sociais e, além da maneira de ver 

o mundo em sua globalidade e em suas dinâmicas” (BOINO, 2010, p. 10).  

 

 Tal posição frente ao conhecimento científico moderno contribuiu com o 

seu „intencional esquecimento‟ na historiografia da geografia por ser um 

anarquista comprometido com a transformação efetiva da sociedade pela via 

da revolução. Projetou muitas tensões sobre seu pensamento, já que sua 

geografia era vista como “demasiada inovadora, demasiada sociológica, 

demasiada histórica, demasiada liberada; enfim demasiada engajada”. 

(PELLETIER, 2010a, p.11-12). 

 

  

2.1. Elisée Reclus no contramovimento da Geografia Moderna 

 

 A Modernidade é a mais pura expressão do fugidio e do eterno ao 

mesmo tempo (HARVEY, 2007). Entretanto, sua representação não ocorre 

apenas nos campos das ciências, mas também nas artes, na arquitetura, na 

poesia, na explosão da música ocidental na multiplicidade das suas formas e 

estilos, ou ainda nas ramificações dos diversos pensamentos filosóficos 

balizados pelo racionalismo, empirismo, idealismo, materialismo, entre outros. 

É no contingente da vida moderna que se apresenta a emergência da 

crescente tecnificação do mundo e a intensa dominação da natureza, da luta 

pela emancipação política, da doutrina dos direitos humanos, da promoção da 

ideia republicana, dos ideais socialistas e do imperialismo colonialista.  
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A civilização moderna como vimos, desde a sua gênese, mas, 
sobretudo, durante os séculos XVIII e XIX esboçou um projeto 
radicalmente emancipatório [...] Projetos que buscavam revolucionar 
tudo aquilo que se revelava como opressor e explorador do ser 
humano, que impedia homens e mulheres a reproduzirem as 
condições materiais de vida com igualdade, dignidade e justiça. Com 
tal ideal de emancipação, vivia-se, utopicamente, a possibilidade de 
conquista e abertura de um mundo cultural promissor, capaz de 
desenvolver as potencialidades humanas sob a socialização das 
riquezas e a democratização do poder. De forma surpreendente e 
paradoxal, diante da possibilidade de tais projetos, o que se viu no 
século XX foi emergir obstáculos imprevistos e aparentemente 
intransponíveis para as conquistas do campo de forças políticas 
emancipatórias. (BEZERRA, 2010, p. 18). 

 

Nesse ínterim, são diversos os temas abordados pelo pensamento 

geográfico reclusiano como: “a origem do homem, a distribuição das 

populações, a evolução histórica da humanidade, as formas de Estado e de 

governo, a questão das etnias, das religiões, das culturas, do trabalho, da 

colonização, do progresso, da educação etc.” (ANDRADE, 1985, p. 19).  

 

Ao refletir sobre a complexidade da produção do espaço geográfico, 

destaca ainda a relevância em pesquisar sobre a ação de cada elemento do 

meio natural e sua influência na formação das sociedades humanas. Para 

Reclus, a natureza oferece tudo para nossa sobrevivência. 

 

No ensaio “Da ação humana sobre a geografia física”2, o geógrafo 

demonstra como os homens passaram do estado primitivo ao civilizado, 

desenvolvendo um valor imediato em seu trabalho mediante as explorações 

das riquezas naturais. Para Reclus (2010e), todo processo histórico dos seres 

humanos evidencia que na medida em que os povos se desenvolveram, em 

seu raciocínio e liberdade, eles aprenderam a reagir sobre a natureza que lhe é 

exterior da qual sofriam passivamente influências.  

 

[...] pela força da associação, autênticos agentes geológicos, eles 
transformaram de diversas maneiras a superfície dos continentes, 
mudaram a economia das águas correntes, modificaram os próprios 
climas. [...] A ação do homem dá, ao contrário, a maior diversidade de 
aspecto à superfície terrestre. De um lado, ele a destrói, do outro, a 
melhora; segundo o estado social e os progressos de cada povo, ele 
embeleza ou degrada a natureza. (RECLUS, 2010

e
,p, 52).  

 

                                                             
2 Publicado em 1864 na Revue des Deux Mondes. 
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O geógrafo afirma ainda que, contrário ao pensamento de seu tempo, o 

homem que se diz civilizado deveria compreender que seus interesses também 

são os da natureza. Se entendesse esse fator, os homens tenderiam a reparar 

os estragos cometidos pelos seus predecessores, melhorando e cuidando em 

busca de uma harmonia em toda sua extensão.  

 

Em suas viagens científicas, Reclus observou como o ser humano 

interferiu na harmonia dos três reinos da natureza, a partir da extensão do 

domínio agrícola, das necessidades da navegação e da indústria, a fim de 

atestar que os desenvolvimentos da humanidade ligam-se da maneira mais 

íntima com a natureza circundante. Em busca de refletir mais sobre essas 

questões, escreve outro ensaio, “Do sentimento da natureza nas sociedades 

modernas”, 3. Na primeira parte deste ensaio, Reclus utiliza como categoria de 

análise a relação espaço-tempo. O autor faz um percurso analítico por quase 

toda a parte do globo acerca do olhar dos viajantes da natureza, desde os mais 

vastos mares e oceanos até os altos cumes das montanhas.  

 

Aquele que escala uma montanha não está entregue ao capricho dos 
elementos como o navegador aventurado nos mares; bem menos 
ainda como o viajante transportado por ferrovia, um simples pacote 
humano tarifado, etiquetado, controlado, depois expedido a hora fixa 
sob a vigilância de empregados uniformizados. [...] É precisamente 
essa consciência do perigo, associada à felicidade de saber ágil e 
disposto, que dobra no espírito do montanhês o sentimento da 
segurança. Quanto ao prazer intelectual que a ascensão oferece, e 
que, de resto, está tão intimamente ligado às alegrias materiais da 
escalada, ele é tanto maior quanto mais aberto é o espírito e quanto 
mais estudados foram diversos fenômenos da natureza. (RECLUS, 
2010

b
, p. 35). 

 

 
Conforme Reclus ao realizarem essas aventuras, os seres humanos 

misturam as suas paixões, em busca do desconhecido, da vaidade que lhe é 

própria. Ao conseguir tais feitos, surge uma exaltação que produz a alegria do 

triunfo em alcançar os poucos lugares antes inabitados. O olhar do geógrafo se 

debruça sobre as viagens, por todo o globo, desses „homens de ciência‟ que 

saem das várias regiões da Europa, que se formara sob o nome de clubes 

alpinos. 

 

                                                             
3 Publicado em 1866 na Revue des Deux Mondes  
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Na sua análise, o geógrafo deixa posto em seu pensamento como os 

ingleses, alemães, franceses, entre outros vão demonstrando olhares 

diferenciados sobre o meio natural. Destes sentimentos, o geógrafo atenta para 

aqueles que possuem a sensibilidade ao estar diante da natureza e os que 

tendem a olhar apenas por interesses econômicos.  

 

Estamos, portanto, diante de uma gama de narrativa que cobre o 

conjunto dos espaços e dos tempos; ela inscreve-se no conjunto de sua obra 

inaugurando uma nova narrativa em seu tempo histórico. O ensaio reclusiano 

reflete e refrata uma tensão dialógica, um aparente narrador, que se desvela 

em vários olhares e vozes descritos em algumas partes do mundo. “Os 

viajantes ingleses marinheiros ou escaladores descendem desses audaciosos 

vikings que se diziam “os reis do mar selvagem”, e que, em suas estreitas 

embarcações aventuravam-se com tanta alegria sobre curtas e perigosas 

ondas do mar”. (RECLUS, 2010e, p. 56).  

 

Reclus continua a demonstrar como pela exploração da natureza 

alguns homens “celebram a natureza em todos os tons” e, como exemplo cita o 

filósofo Kant, 

 
o poderoso renovador da filosofia moderna, também se ocupava da 
solução dos problemas relativos à Terra, e, com a mesma pena que 
escreveu „A crítica da razão pura‟, escreveu várias obras de geografia 
física. Goethe, o tranquilo adorador das forças ocultas na rocha e na 
planta, teve por contemporâneo Alexandre Von Humboldt, o infatigável 
viajante que, nos dois mundos, estudou in loco os movimentos da vida 
do globo, e Carl Ritter, o heroico cientista que não recuou ante o 
pensamento de começar sozinho, a enciclopédia dos conhecimentos 
da humanidade sobre as regiões e os povos da terra. (RECLUS, 2010

b
, 

p.54). 
 

 

Observamos uma simultaneidade quando o autor enfatiza a existência 

de alguns trajetos camponeses em direção aos centros das cidades. Para o 

geógrafo, bem pouco numerosos são os emigrantes que podem realizar seus 

sonhos de fortuna;  

muitos deles encontram a pobreza e a doença, uma morte prematura 
nas grandes cidades, aqueles que puderam ampliar o círculo de suas 
ideias viram lugares diferentes uns dos outros; formaram-se em 
contato com outros homens; tornaram-se mais inteligentes, mais 
instruídos, e todos esses progressos individuais constituem para a 
sociedade inteira uma vantagem inestimável. (RECLUS, 2010

b
, p. 

80).  
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Ao utilizar a categoria analítica meio/espaço e meio/tempo, Reclus 

assinala uma vasta conexão com as ações concentradas por todo o espaço 

geográfico e uma dessas ações está inscrita na formação das cidades. Ao citar 

tais categorias, o geógrafo vai nomear duas dimensões que se completam: 

meio/espaço, que se caracteriza por vários fenômenos exteriores; e 

meio/tempo que faz parte do mesmo processo pelas transformações e 

intervenções na mesma relação. “[...] é-nos permitido perseguir no tempo cada 

período da vida dos povos correspondendo à mudança dos meios, observar a 

ação combinada da Natureza e do próprio Homem, reagindo sobre a Terra que 

o formou”. (RECLUS, 2010b, p. 46). 

 

Para Reclus, não existe uma lei geral de formação das famílias na 

humanidade (ANDRADE, 1985). O que há em comum na geração, desde a 

simples família até o Estado, foi o uso do poder, que era exercido desde a 

família patriarcal ao monarca que dirigia os Estados.  

 

Mesmo onde essa influência se manifesta de forma absolutamente 
preponderante nos destinos materiais morais de uma sociedade 
humana, ela não deixa de se mesclar a uma série de outros 
estímulos, concomitantes ou contrários em seus efeitos. Sendo o 
meio infinitamente complexo, em consequência o homem é solicitado 
por milhares de forças diversas, que se movem em todos os sentidos, 
unindo-se umas às outras, algumas diretamente, outras segundo 
ângulos mais ou menos oblíquos, ou opondo-se umas à ação das 
outras. (RECLUS, 2010

e
, p.56).  

 

Ao escrever acerca da família, Reclus explica que sua origem ocorreu 

pela imposição da autoridade de um chefe sobre as outras pessoas. A 

estrutura familiar vai apresentar características próprias em cada sociedade. A 

família, originada dos laços de sangue, mãe e filho ou os que nasceram pela 

imposição do poder, foram evoluindo em vários outros lugares da Terra, 

estendendo-se para o patriarcado ou matriarcado (RECLUS, 2010e).  

 

 A origem do que se pode chamar de família no sentido patriarcal foi 

exatamente a mesma que originou o Estado (RECLUS, 2010e). Havia um 

vencedor que tomava posse de um país com seus habitantes, esse era tido 

como o fundador de um „Império‟. Cada guerreiro que fazia parte do bando 

conquistado na qualidade de escravo ou de sua mulher desenhava um quadro 
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chamado “família”. Este termo originalmente foi designado para classificar 

também o conjunto de todos os bens, criados, móveis e imóveis. Não obstante, 

o chefe dessa família originalmente não era considerado seu genitor, mas o 

protetor de todo e pequeno Estado que ocasionalmente lhe caíra em mãos por 

conquista ou por herança (ANDRADE, 1985).  

 

 Ao fundar essa família pela força da guerra, fato capital na origem das 

famílias patriarcais, outras condições e os tipos de vida serviram enquanto 

contribuição para o homem apossar-se do poder, uma vez que existiam grupos 

que viviam exclusivamente da caça, enquanto a mulher cuidava das crianças e 

dos afazeres domésticos. Entre os povos nômades, os machos, sendo os mais 

fortes, tinham por incumbência capturar, domar e matar o gado; também 

adquiriram todos os direitos sobre as mulheres mais fracas, designadas pela 

natureza para preparar alimentos, cuidar das crianças e dos filhotes animais 

(ANDRADE, 1985).  

 

 O patriarcado, mantendo-se as demais condições, tornou-se singular 

entre o grupo de pastores. Cada nova jornada de cativos reage sobre a família 

do vencedor e vai diminuindo em proporção os direitos das esposas. Em 

consequência da luta entre os dois princípios, matriarcado como a 

solidariedade entre mãe e filho ou o patriarcado que era exercido a partir das 

capturas pelos machos, desenvolveram-se lado a lado, na série dos tempos 

históricos, conforme as vicissitudes dos homens, ganhando ou perdendo força.  

 

 Reclus demonstra como em vários lugares houve diversas divisões 

acerca da relação matrimonial. Para o geógrafo, existe uma mescla das 

tradições em toda parte entre as populações patriarcais e matriarcais 

(RECLUS, 2010f). Um grupo social formado por um clã ou tribo é consolidado 

pela moral tradicional, baseando-se nos sentimentos naturais e assim forma-se 

o que é chamado de casamento.   

 

 Em sua forma primitiva, a sociedade inicial uniu os homens a um só 

bando pela necessidade de ajuda mútua e pela luta, não tendo tempo de 

constituir um conjunto bem definido. Mas, nas sociedades „civilizadas‟, as ditas 

modernas, o patriarcado resistiu ao antagonismo patriarcado/matriarcado pelo 
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processo de luta na existência entre os membros da própria família (RECLUS, 

2010f).  

 

 Por estas razões, existia uma infinidade de organizações em que os 

indivíduos eram adaptados por diversas maneiras a integrarem-se nos grupos, 

formando unidades nacionais, os quais são instruídos a salvaguardarem as 

individualidades em cada grupo (ANDRADE, 1985). Nasce assim o instinto de 

apropriação que, desde a origem, é manifestado entre os membros da família, 

alargando-se para as propriedades, enquanto território de luta e poder. 

 

 A propriedade vai ser constituída neste tempo histórico. Os primitivos 

consideravam como seus pertences o objeto (retirado da natureza) que foi 

construído para sua sobrevivência, mas nunca imaginaram que o lugar de onde 

foi extraída a matéria prima pudesse tornar-se propriedade pessoal 

(ANDRADE, 1985).  Na ausência de qualquer direito escrito sobre um objeto ou 

território, só restou existir um sentimento de equidade entre os homens que 

viviam no meio natural.  

 

 Desde os tempos pré-históricos, a propriedade obtida por captura 

manifestava-se por índices de posse. Dessa forma, a principal aliada para 

tomada de poder que contribuiu com a instituição da propriedade privada foi a 

guerra. As desigualdades de poder causadas por lutas no interior das 

sociedades são explicativas das desigualdades existentes pela posse da terra. 

  

 A propriedade era coletiva e sem limites, o que indicava uma não 

partilha entre os territórios das tribos. Desse modo, por muito tempo existiu 

uma ideia de propriedade em que o trabalho era comum e seus produtos 

circulavam objetivando o usufruto de todos (ANDRADE, 1985). Não se previa 

que qualquer mudança no interior de seus territórios pudesse modificar a 

equidade em proveito de um membro particular ou de um determinado grupo 

social. Não obstante, “um fato capital domina toda a civilização moderna: o fato 

de que a propriedade de um único indivíduo pode crescer indefinidamente, e, 

inclusive, em virtude do consentimento quase universal, abarcar o mundo 

inteiro” (RECLUS, 2010f, p. 43).  
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 As antigas formas de propriedade que reconheciam cada habitante da 

comuna com igual direito de uso na terra começaram a desaparecer 

rapidamente. A primeira forma de apropriação inicia com o cultivo e 

domesticação de animais.  “O simples fato de que tribos distintas entre si 

detinham certo território como se pertencessem ao conjunto de indivíduos, já 

implicava o princípio da futura propriedade privada no sentido Moderno da 

palavra” (RECLUS, 2010f, p.43).  

 

 Em Reclus, logo foi estabelecida pela força a distribuição das terras 

entre as comunidades ou grupos de camponeses. A “passagem” da 

propriedade coletiva à privada ocorreu de forma lenta e gradual, mas intensa 

em toda a Europa.  

 

   A primeira partilha na sociedade comunal ocorreu nos lotes familiais, 

seguindo periodicamente por novos loteamentos (ANDRADE, 1985). A 

igualdade inicial dos lotes é gradualmente rompida entre as famílias 

compartilhantes, estabelecendo-se com lutas entre os mais ou menos 

favorecidos.  Novas divisões foram surgindo prevalecendo sempre os 

interesses dos mais ricos. As tradições da antiga propriedade não 

desapareceram por completo em nenhum país europeu, pois o espírito da 

plena associação não desapareceu das aldeias por completo, embora 

estivesse em constante luta com o Estado.  

 

  Para Reclus (2010f), ao regime da grande propriedade, defendida pelo 

evolucionismo moderno opõe-se a divisão das terras em pequenas 

propriedades. Essa divisão foi observada pela sucessão dos séculos entre 

interesses opostos, entre o trabalhador e o dono da terra na luta para 

salvaguardar os direitos sobre seu pequeno lote. Do mesmo modo entre a 

propriedade coletiva e a propriedade privada a guerra é travada eternamente 

entre a grande e pequena propriedade; não somente cada uma gera um grupo 

de classe hostil à outra, como se chocam também os dois sistemas de 

inimigos. 

 

A propriedade já não é como outrora uma extensão visível e tangível 
de terreno ligada à sólida rocha subjacente; ela tende cada vez mais 
a ser apenas um valor mutável representado por papéis que passam 
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de mão em mão; é uma quantidade que se move e turbilhona no 
grande movimento de especulação onde tudo se encontra atraído, 
minas, ferrovias, frotas, e até mesmo os impérios. Doravante, a luta 
adquiriu tais proporções que o que está em jogo não se compõe mais 
de simples domínios, por mais vastos que sejam, nem de classes 
rurais, em massas tão numerosas que se espremem, trata-se ao 
mesmo tempo de camponeses, operários, de todos os homens de 
trabalho, da sociedade inteira: o problema da agricultura não deve ser 
estudado de modo algum à parte, mas em suas relações com o 
conjunto da questão social. (RECLUS, 2010

f
, p. 80). 

  

 Reclus (2010f) reflete em sua obra as transformações ocorridas desde a 

„passagem‟ da sociedade comunal à capitalista. O geógrafo percorreu a Europa 

sempre observando as transformações que a instituição da propriedade privada 

foi promovendo no espaço geográfico. Percebe ainda que, ao transformar a 

natureza do espaço, os seres humanos também passaram por inúmeras 

transformações. Com o fim dos interesses em comum das comunas, houve a 

privação de interesses e da terra. Surgem os grandes proprietários de terras 

em contraponto à figura do camponês que aos pouco vai deixando de existir da 

maneira que se mantinha. Assim, o camponês que vivia nos campos passa por 

inúmeras transformações (ANDRADE, 1985).  

 

 É com a separação camponês/proletário das cidades que avança a 

sociedade meramente capitalista. Ao chegar aos grandes centros das cidades, 

camponeses passam por transformações, na medida em que a exploração da 

terra torna-se mais científica, surgindo à separação dos camponeses dos 

trabalhadores que moram nas cidades. “De proletários a proletários, as classes 

tendem a se confundir entre a terra e os senhores das indústrias” (RECLUS, 

2010f, p. 97). 

  

A ideia de civilização europeia trouxe em seu bojo a gestão da 

sociedade através do princípio da autoridade que é a expressão máxima do 

Estado desde a sua formação originária da família (RECLUS, 2010e). Ao 

escrever sobre o Estado Moderno, Elisèe Reclus inicia suas reflexões pela 

formação das unidades de convergência existente entre as nações.  

 

Nesse sentido, o direito à autoridade, surge no mesmo momento da 

formação das famílias tornando-se uma extensão do Estado. Em conformidade 

com essa prática, que se transforma em princípio, as fronteiras dos Estados 
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foram delimitadas pelo jogo do interesse próprio, pelas forças atrativas e 

repulsivas, foram aspirando uma espécie de personalidade coletiva, o que 

exigiu de seu povo um sentimento de patriotismo (RECLUS, 2010e).  

 

Com a instauração do Estado Moderno, a autoridade política passou a 

ser soberana. Nesse sentido, expressões como „liberdade‟ deveriam ser 

substituídas pela de „permissão‟, pois representava a ideia de força opositora e 

a autoridade absoluta do Estado proibia sua pronúncia (RECLUS, 2010e). 

Todavia, para Reclus, o mundo político estava repleto de contrastes entre o 

princípio da autoridade absoluta e as exigências da liberdade individual.  

 

Reclus fez críticas à forma que os teóricos da modernidade liam o 

Estado, enquanto entidades independentes dos seres humanos. Para Elisée, a 

história nos mostra que o uso primitivo da violência, como um representante 

por excelência fez nascer um Estado que se fez soberano, agindo para 

beneficiar apenas alguns na sociedade. O processo de desenvolvimento 

histórico nos mostra que as contraposições desse Estado soberano estão cada 

vez menores.  Seu poder sobre o povo foi marcado por constituições, cartas ou 

estatutos que devem forçosamente mudar com o tempo (RECLUS, 2010e).  

 

Cada Estado passou a possuir uma diferenciação de acordo com sua 

história. Reclus vai analisar como a República tornou-se tão forte no transcorrer 

da história na Europa através dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade 

que a Europa vai desenvolver-se com a manutenção dos princípios burgueses 

(RECLUS, 2010e).  

 

 Reclus interpretou a importância do Estado como uma instituição formal 

consolidada pelo poder oriundo da exploração, porém ele acrescentava que 

entre as exclusões que o Estado tutelava havia uma que deveria merecer a 

atenção dos geógrafos; a questão étnica.  

 

 Como atesta Andrade (1985), Reclus não se preocupava apenas com as 

necessidades imputadas a organização jurídico-administrativa que este 

denomina de Estado, mas da forma que os contingentes humanos sobreviviam 

à sua margem ou até mesmo na sua ausência ou ainda na precariedade de 
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sua atuação. A leitura geográfica reclusiana, inspirada por seu ideal anarquista, 

permitiu-lhe ir muito além da análise da formação dos Estados dos seus 

contemporâneos.  

 

 Quanto à problemática urbana, Reclus faz duras críticas em relação à 

especulação e a valorização das áreas centrais e higienizadas das grandes 

cidades, bem como ao processo de expulsão da população pobre para áreas 

mais afastadas do centro.  

 

Verdadeira maneira de se estudar uma aglomeração urbana, tendo 
vivido uma longa existência histórica, é visitá-la em detalhe 
conformemente aos fenômenos de seu crescimento, é preciso 
começar pelo local que quase sempre a lenda sagrou, onde foi seu 
berço, e terminar por suas fábricas e seus monturos. (RECLUS, 
2010

b
, p.52). 

 

 Reclus procurou desvendar os motivos da fundação das cidades, desde 

os motivos da escolha dos lugares onde se estabeleceriam esses aglomerados 

urbanos até as razões que se sobressaíam sobre as outras. Procurando 

desvendar as relações internas e externas, as redes de comunicação, as 

questões econômicas, o comércio e a indústria, para desvendar a lógica do 

sucesso e do fracasso de certas aglomerações e da hierarquia entre as 

cidades. Para o autor, a produção do espaço das cidades era inerente à 

produção capitalista dos Estados burgueses. 

 

 Nas reflexões sobre as cidades, podemos perceber outra relevante 

contribuição do pensamento reclusiano4 ao discordar que o solo não era o 

determinante do sucesso ou fracasso das cidades. O geógrafo demonstra que 

podia existir uma série de outros fatores condicionantes do desenvolvimento de 

uma sociedade em meio aos aglomerados urbanos. Portanto, em certa medida, 

Reclus (2010a) supera a falsa dicotomia entre determinismo e possibilismo 

instaurada na geografia do século XIX5.  

 

                                                             
4 “Elisée Reclus escreveu relativamente pouco sobre a cidade e o fenômeno urbano em geral. 

Todavia, em relação aos geógrafos de sua época, ele foi muito mais prolixo sobre esse assunto 
e, sobretudo, mais pertinente” (PELLETIER, 2010

b
, p. 9). 

5
Notas de sala de aula da disciplina História do Pensamento Geográfico na UFS em 16.10. 

2012, ministrada pela Profª Drª Alexandrina Luz Conceição.  
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Reclus tornou-se um pesquisador diferenciado em seu tempo dentro de 

seu pensamento geográfico coerente. Para o autor, a ciência não poderia ser 

compartimentada apenas em aspectos físicos e humanos como queriam seus 

contemporâneos. Por estas razões, Reclus traz no bojo de seu pensamento a 

categoria “meio”, enquanto unidade de conhecimento das interações homem-

natureza (ANDRADE, 1985). O que o faz a frente do tempo histórico do debate 

do determinismo e possibilismo. 

 

Sua vontade de entender o mundo e sua complexidade era a principal 

característica do seu pensamento, já que assume uma posição contrária aos 

determinismos simplistas, que tendem a percorrer uma parca explicação dos 

fenômenos apenas por um único fator, seja da ordem natural ou social. Reclus 

afirma que 

 

há alguns anos, após ter escrito as últimas linhas de uma longa obra, 
a Nova Geografia Universal, eu exprimia o desejo de poder um dia 
estudar o homem na sucessão das Eras como eu o tinha observado 
nas diversas regiões do globo, e estabelecer as conclusões 
sociológicas às quais eu havia sido conduzido. Elaborei o plano de 
um novo livro no qual estariam expostas as condições do solo, do 
clima de toda a ambiência nas quais os acontecimentos da história 
ocorreram, no qual os modos de agir dos povos explicar-se-iam, de 
causa e efeito, por sua harmonia com a evolução do planeta. [...]. 
(RECLUS, 2010

b
, p. 45.).  

 

 

  A geografia da época foi marcada pela descoberta de novos espaços 

com as explorações científicas e por suas descrições na literatura. Esse mundo 

recém-descoberto era essencialmente rural, por isso havia um forte interesse 

nas formas de ocupação do solo, dos espaços ainda não povoados. Elisèe 

Reclus não escaparia dessa tendência dominante da ciência de seu tempo. No 

entanto, o geógrafo não ocultou o fenômeno urbano em sua geografia, 

desenvolvendo uma análise claramente relacionada ao pensamento 

anarquista. 

 

As cidades na modernidade cresceram descontroladamente em um 

curto período de tempo. Sem saneamento básico, levaram à morte muitas 

pessoas, tornando-se um espaço de lutas desorganizadas, que passou a ser o 
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lugar de reunião dos seres humanos com suas obras revolucionárias 

(RECLUS, 2010b). 

 

Considerava Reclus que a cidade moderna apareceu junto ao processo 

de industrialização e para que fossem possíveis os avanços dos meios de 

produção foi necessário que uma série de fatores ocorresse formando uma 

complementação, a saber: a organização da burguesia, o processo de 

cercamentos das terras comunais e a consequente expulsão dos camponeses 

do campo. Afirmava que, a partir desse momento, os citadinos que eram 

recrutados pelas indústrias passaram a ter uma jornada de trabalho 

degradante, para fins de lucro do capital, entre outros fatores. Reclus aponta 

ainda para a questão do desmatamento nas matas, provocado pelo “uso que 

fez a grande indústria do pequeno fiandeiro e dos humildes fabricantes de 

vilarejo” (RECLUS, 2010b, p. 34). 

 

Desta forma, com a diminuição dos recursos para a reprodução da vida, 

e na medida em que as necessidades aumentavam muito, e os camponeses 

fugiam para os centros das cidades em busca de uma melhor qualidade de 

vida. Enquanto geógrafo anarquista, Reclus preocupava-se em apontar uma 

análise mais crítica sobre os avanços dos meios de produção, bem como as 

questões relativas à expulsão dos camponeses de suas terras, e de suas idas 

às cidades: considerava tais fatos como símbolo da modernidade. Para o autor: 

“A geografia não é algo imutável; ela faz-se, refaz-se todos os dias: cada 

instante modifica-se pela ação do homem.” (RECLUS, 2010b, p. 10). 

 

Apesar de Reclus (2010b) ressaltar os fatores negativos da cidade, como 

o aumento da população urbana, entretanto acreditava que estes não poderiam 

ser vistos apenas em seus fatores negativos, mas positivo, como a atração da 

população do campo a vida urbana. O autor considera tal fenômeno como 

sinônimo de modernidade: uma linguagem “risível dos proprietários moralistas 

que aconselham os camponeses a permanecerem ligados á terra, enquanto, 

por suas ações, desenraizam o camponês e cria-lhe condições de vida 

obrigando-o a fugir para a cidade” (RECLUS, 2010b, p.69). 
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A cidade aparece como fenômeno muito complexo e, portanto, deve ser 

analisada dentro dos diversos fatores que a constitui. Reclus “evoca a atração 

dos homens pela vida urbana, um sinônimo ou símbolo de modernidade, de 

luzes, de multidão, mas também de anonimato” (PELLETIER, 2010b, p.21). 

Nessa direção, Reclus faz alusão também à supressão dos terrenos comunais, 

a industrialização do campo e a necessidade de trabalhadores na cidade. 

 

Reclus (2010b) conseguiu visualizar os problemas das cidades 

modernas, enquanto um fator inerente ao próprio processo do capitalismo. 

Ainda assim, reconhece que na cidade, um fator de progresso da humanidade 

torna capaz de produzir o individualismo, as desigualdades e segregação 

econômica entre os seres humanos.  

 

É com o advento da cidade moderna que seus moradores fixam-se em 

áreas periféricas por possuírem baixos salários, já que a vida no campo é 

desvalorizada e as propriedades são vendidas por valores muito baixos, ou 

seja, “o antagonismo existente entre a burguesia e o Estado, de um lado, e os 

explorados e dominados, de outro” (PELLETIER, 2010b, p.26).  

 

Além de ser um fenômeno complexo, as cidades surgem como foco de 

atração da cultura, pelos museus, bibliotecas e escolas que surgem apenas 

nos grandes centros das cidades.  Por estas razões, argumenta que na 

constituição das cidades surge um processo que é complexo e contraditório. 

“Quando as cidades crescem, a humanidade progride, quando diminuem, o  

corpo social ameaçado regride á barbárie” (RECLUS, 2010b, p.72).  

 

Todo embelezamento da cidade só beneficia alguns em detrimento de 

outros. Reclus vai denunciar a poluição e a especulação dos espaços citadinos. 

Assim, aponta como única solução a supressão da desigualdade, da 

hostilidade que separa em dois, o corpo social (PELLETIER, 2010b).  

 

Em consonância com o avanço do progresso nos Estados, vem o 

domínio da técnica. Reclus vai colocar em evidência os avanços do capital, 

enquanto força geradora das desigualdades entre os homens nos Estados 

nascentes. “É verdade que as cidades, assim como os Estados, têm 
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governantes incitados por seu próprio meio a ocupar-se, sobretudo de seus 

interesses privados.” (RECLUS, 2010b, p. 65). 

 

Reclus (2010a) coloca o desenvolvimento da cidade como sinônimo de 

urbanização. Com esta evidência, as cidades passaram a ser uma opositora da 

natureza e como parte de sua dominação a mudança da paisagem e do todo 

meio natural existente, através da contradição capital-trabalho. Nas análises do 

autor, o capital modela sociedade e cidade de acordo com seus interesses, 

fazendo com que existam novos valores atribuídos aos citadinos.  

 

Tais valores modernos traziam em seu bojo a coexistência entre a 

natureza e a cultura em cidades chamadas de cidades/jardim, as quais tinham 

como propósito uma retomada dos centros das cidades enquanto lócus 

privilegiado da vida política. Reclus entendia que uma sociedade saudável era 

aquela que unia os valores relativos aos do campo e da cidade. “As cidades só 

poderão alcançar seu ideal quando considerar os prazeres e necessidades de 

todos.” (RECLUS, 2010b, p. 73). 

 

Com a instauração da propriedade privada, são lançados novos ideais 

da modernidade que prevalecerão no bojo dos sentimentos dos homens da 

sociedade moderna. Para Reclus, a propriedade familiar do pequeno domínio 

correspondia aos móveis, ferramentas e armas que ali se encontravam. 

 

Da mesma maneira, o domínio do clã, da tribo, da comuna 
compreendia suas posses e dependências em „objetos da indústria 
humana‟.  A grande propriedade comportava não só campos, prados, 
florestas, que deveriam ter servido a toda população, ela também 
possuía indivíduos na qualidade de clientes, servos, escravos ou 
mercenários, e a riqueza da casa senhorial acrescentava às colheitas 
armazenadas vasos preciosos, metais e gemas, tecidos, tapetes e 
tapeçarias: o açambarcamento fazia-se sobre todos os produtos do 
trabalho humano. (RECLUS, 2011

d
, p. 11).

      

 

Ao abordar o fenômeno das cidades na realização da industrialização, o 

geógrafo francês o faz de forma extraordinária (ANDRADE, 1985). Não aponta 

apenas as transformações físicas e sociais trazidas com o advento da indústria 

moderna, mas ao contrário, de forma crítica, lança as contradições que a noção 

de progresso trouxe ao meio social pela produção do espaço. 
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Não menos antiga que a agricultura, a indústria, por sua própria 
natureza, ajudou rapidamente a fazer nascer o sentimento da 
propriedade pessoal, porquanto os objetos fabricados pelos primeiros 
artesãos foram considerados de hábito como a coisa daquele do qual 
eles eram obra; não havia por que se surpreender com o fato de que 
guardassem para si mesmos ou que os desse a quem lhes 
aprouvesse. Mas se pode dizer que, no conjunto do movimento 
econômico, a propriedade industrial desenvolveu-se nas sociedades 
humanas paralelamente à propriedade privada das terras. (RECLUS, 
2011

d
, p. 10). 

 

Os progressos da ciência, o desenvolvimento da navegação e a 

construção de estradas serviram de determinantes para que a indústria 

tomasse um desenvolvimento singular sobre a agricultura. Diferentemente do 

processo agrícola, a manufatura das primeiras renascenças, nas comunas e 

nas cidades livres como as da Itália, França, Alemanha, entre outras, “já viam 

ampliar-se o horizonte ao seu redor; pela aquisição das matérias primas, ele 

podia aumentar indefinidamente os produtos de suas oficinas e expedi-los de 

mercado em mercado”. (RECLUS, 2011d, p. 10).      

 

 Todavia Reclus demonstra em suas reflexões que, apesar de a indústria 

conquistar um pleno desenvolvimento, houve muitos problemas com relação à 

aceitação de algumas matérias primas utilizadas. O autor cita exemplos na 

Alemanha e Inglaterra no início do uso do carvão mineral, que acabou levando 

quase quatro décadas até ser aceito ainda com ressalvas. “[...] sob o pretexto 

do mau odor do combustível, e, depois da investigação, o rei Eduardo I 

promulgou um edito punindo a pena severa o súdito culpado de haver 

introduzido o carvão mineral em uma cidade da Inglaterra.” (RECLUS, 2011d, p. 

11). 

 

 O movimento de desenvolvimento das indústrias foi por várias vezes 

retardado pelas guerras e revoluções internacionais (ANDRADE, 1985) e, em 

pouco tempo, dava início à substituição do trabalho humano pelas máquinas. 

 

Pouco a pouco, a máquina torna-se, em cada oficina a divindade 
central da qual todos os movimentos ritmam aqueles do operário; a 
hulha, retirada das profundezas da terra, transforma seu calor em 
força viva para pôr em movimento todo imenso organismo de 
alavancas, bielas, pistões, rodas, engrenagens, volantes e homens. 
(RECLUS, 2011

d
, p. 14). 
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Elisée Reclus fez duras críticas ao modelo de sociedade que imperava 

em seu tempo. O Estado Moderno capitalista trouxe um período de transição 

em que a população sai em massa dos campos e passa a viver nos centros 

das cidades para alimentar as indústrias e o comércio, pois estes representam 

o progresso, ou seja, um simulacro do Capital.  

 

Como em qualquer outro fenômeno histórico, as consequências 
dessa evolução fazem-se sentir duplamente, em progresso e em 
retrocesso. Vê-se de imediato que a escala das fortunas verticalizou-
se muito; a diferença entre os famintos e os ricos é imensamente 
maior do que outrora. (RECLUS, 2011

b
,
 
p.21-28).  

 

Uma das críticas de Reclus pautava-se na questão do desenvolvimento 

industrial. Para este, sua base constituía-se na luta de interesses entre o 

capitalista, que financia o trabalho para extrair o maior lucro possível, e o 

operário, “que humildemente oferece seus braços e pede um salário em troca, 

em vez de uma parte nos lucros do trabalho como pareceria natural” (RECLUS, 

2011d, p.28).  

 

Caminhando na contramão de seus contemporâneos. Reclus tenciona 

os problemas gerados pelos avanços do conhecimento científico, inclusive o 

geográfico, na tentativa de chamar atenção com seus estudos, para uma 

sociedade que nasce no seio das desigualdades e que se alimenta da 

mutilação da equidade de todos, principalmente no seio do processo industrial. 

Com a divisão do trabalho, o aumento da produção contribuiu com o 

desenvolvimento da indústria moderna que afastou o trabalho intelectual do 

manual, pois o silêncio que era absoluto tornou-se lei sobre os operários nas 

fábricas.  

 

Todo operário tinha que aprender a trabalhar de uma maneira 
adequada à indústria, ou seja, num ritmo regular de trabalho diário 
ininterrupto, o que é inteiramente diferente dos altos e baixos 
provocados pelas diferentes estações no trabalho agrícola.  
Materialmente, é provável que no novo proletariado fabril tivesse 
condições um pouco melhor. Por outro lado, não era livre, 
encontrava-se sob o rígido controle e a disciplina ainda mais rígida 
imposta pelo patrão ou por seus supervisores, contra quem realmente 
não tinham quais quer recursos legais e só alguns rendimentos de 
proteção pública. Eles tinham que trabalhar por horas ou turnos, 
aceitar castigos e multas com as quais os patrões impunham suas 
ordens ou aumentavam seus lucros. (HOBSBAWM, 2010, p. 331). 
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O advento da indústria moderna contribuiu com outras revoluções. Além 

do desenvolvimento econômico, mudanças sociais (hábitos e costumes) foram 

necessárias para adequar a nova realidade e gerações de trabalhadores para a 

edificação da grande indústria. “Sob qualquer aspecto, este foi provavelmente o 

mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a 

invenção da agricultura das cidades” (HOBSBAWM, 2010, p. 60). 

 

O processo civilizador aparece como processo de integração e 

andamento dos modos de produção do capitalismo, enquanto “um aumento na 

diferenciação de funções e na interdependência e como formação de unidades 

ainda maiores de integração, cuja evolução e fortuna do indivíduo depende, 

saiba disso ou não.” (ELIAS, 1993, p.82). 

 

Ao refletir sobre as relações sociais, enfatizou a sucessão de tempos 

um ordenamento social agrupando o estabelecimento dos acontecimentos 

históricos que nos leva a entender o processo de desigualdade instaurado no 

meio social. Élisée Reclus traçava dentro da Geografia um caminho libertário 

para uma sociedade nova, onde, ao invés da ciência geográfica estar ligada às 

classes dominantes, ela teria o papel de se preocupar com a classe operária.  

 
 
2.2. A volta “necessária” de Elisèe Reclus à história do pensamento 
geográfico  

 
 

A Produção livre e a Repartição equitativa para todos, tal 
é a realização que exigimos do povir. (RECLUS, 2011

b
). 

 

  

 A volta necessária de Elisèe Reclus às bibliotecas das universidades do 

mundo inteiro vai ocorrer somente com a Segunda Guerra Mundial. No entanto, 

é no século XIX que o pensamento geográfico reclusiano pôde ser celebrado 

globalmente.  

 

Ao ocultar suas obras, geógrafos franceses desejaram não desacreditar 

totalmente em sua contribuição científica, mas tentar diminuir fortemente seu 

alcance analítico. Em suas análises, a construção de uma sociedade, sua 

estrutura, organização e movimentos são resultados das práticas espaciais 
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(LACOSTE, 1993). São as práticas espaciais que constroem à sociedade 

espacialmente e criam as determinações que ao mesmo tempo em que faz da 

sociedade o seu espaço faz do espaço a sua sociedade (SANTOS, 2008). 

  

 Para Reclus (2010b), o espaço não é um reflexo da sociedade, uma 

aposta social, um quadro de realizações das relações sociais e um fator 

influindo na sociedade. Como anarquista, não considerava que os fatos 

poderiam ser reduzidos às questões econômicas, mas por várias 

determinações estabelecidas no processo da história. 

 

 A obra reclusiana, diferentemente de seus contemporâneos, traz em seu 

bojo a refutação de uma geografia política enquanto instrumento de poder e 

doutrinação. Para ele, esta ciência deveria ser simultaneamente um meio para 

compreender o mundo, analisar seus desequilíbrios, tentar circunscrever qual 

poderia ser seu equilíbrio, e também um instrumento para formar o cidadão no 

sentido anarquista do termo e um instrumento para a ação política. Por estas 

razões, comungamos com Lacoste (2005) ao afirmar que “Reclus não foi um 

geógrafo e um anarquista, mas um geógrafo-anarquista. Sua obra científica é 

constantemente enriquecida por suas concepções políticas e suas análises 

científicas propõem uma análise política”. (LACOSTE, 2005, p.44).  

 

As reais razões que presidiram à redescoberta de Reclus no transcurso 

dos anos de 1970 ocorreu com a crise em que se encontrava inserida a 

geografia dessa época. Esta crise estava baseada na existência de que as 

ciências naturais e humanas estavam abordando a questão das relações entre 

sociedade, o indivíduo e o espaço. Isto é, não só a geografia, mas outras 

ciências buscavam esclarecer a mesma problemática científica.  

 

A especificidade do objeto de estudo geográfico gerou crises na 

academia, provocando debates internos, a fim de redefinir o campo, a função e 

os objetivos desta ciência. Para Boino, foi nesse âmbito que 

 

a obra de Reclus foi exumada ou, mais exatamente, invocada para 
legitimar as posições de certas facções em oposição. Com efeito, 
duas grandes tendências da geografia francesa atual (a Geopolítica 
de Y. Lacoste e a Nova Geografia de R. Brunet) emanaram ambas 
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desse debate epistemológico, e ambas reivindicam mais ou menos 
Reclus. (BOINO, 2010

a
, p. 24).  

 

Lacoste (2005) contribui com a discussão afirmando que foi com Elisèe 

Reclus que se iniciou um repensar das suas análises geográficas, em especial 

a geopolítica. Para Reclus, o processo de apropriação dos espaços pelos 

Estados deveria ser revisado pela sua importância política e militar e isso seria 

possível por acreditar que uma análise geopolítica não fascista é possível. 

Outra relevância em seu pensamento foi demonstrar de modo contrário a 

Ratzel que a superioridade científica do seu século pôde dar grandes avanços 

acerca das contradições sócio-espaciais através das formações político-

econômicas. 

 

 Foi com suas análises acerca do capitalismo, colonialismo e do processo 

da urbanização, que o geógrafo inicia a geografia social, econômica e política, 

colocando em destaque os modos de produção dos sistemas de exploração 

ofertados pela opressão capitalista (BOINO, 2010a). Pesquisando os múltiplos 

aspectos que envolvem a relação homem-natureza, Reclus reflete sobre o 

processo colonialista e o sistema capitalista. Chamou atenção para formação 

de uma classe ou grupo dominante local que se beneficiava diante do 

desenvolvimento do sistema vigente.  Analisou ainda a ideia de progresso, que 

trouxe benefícios às classes privilegiadas e miséria à população dos países 

colonizados (CUBERO, 2002). 

 

Nas suas análises da geografia social, mostrou que esta ciência não 

pensa isoladamente a natureza ou apenas a ação do ser humano, mas, a 

relação ser humano com seu meio, que vai além de descrições das paisagens, 

pensando os territórios de forma geral com a ação humana, sem determinar a 

importância de um sobre o outro. Reclus sempre indicou os problemas da 

industrialização em relação à degradação da natureza (RECLUS, 1999). 

   

A história da geografia social e espacial, no seu sentido amplo, é para 
Elisée Reclus algo que obedece a uma evolução atravessada por 
situações de progresso e de retrocesso, de reformas e revoluções, de 
destruição e de criação, de vida e de morte. É uma história que tem 
seu início nos nossos antepassados milenares, organizados em tribos 
e clãs, sem propriedade privada, sem trabalho assalariado, sem 
Estado.  [...] É uma história que continua com a emergência das 
civilizações clássicas, resultantes do progresso e das relações 
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racionais do homem com a Terra, e que acabam por se traduzir em 
relações sociais de escravidão. Não somente pela institucionalização 
da propriedade privada ou Estado mais também pela evolução 
econômica, política, cultural e civilizacional subsequente, em que a 
dominação e a exploração assumiram uma plasticidade social 
relevante, por meio da criação dos Impérios e de Estados, 
circunscritos territorialmente em cidades, regiões ou países. 
(FERREIRA, 2006, p.119). 

 

Seguindo esse mesmo raciocínio histórico, a história Moderna, para 

Élisée Reclus, vai ser iniciada com a instauração das diferentes monarquias, 

com um importante papel nessa passagem para o Renascimento, a Reforma e 

os grandes descobrimentos, que geraram a separação dos poderes entre 

Estado e Igreja. Nesse ínterim, a ciência e o progresso vão funcionar como um 

fator estruturante do conhecimento científico do planeta Terra, nos domínios da 

geografia social e espacial (RECLUS, 2011a).  

 

Ao refletir sobre as relações sociais, enfatizou a sucessão de tempos 

em um ordenamento social, agrupando o estabelecimento dos acontecimentos 

históricos que nos leva a entender o processo de desigualdade instaurado no 

meio social. Élisée Reclus produzia na Geografia um caminho libertário para 

uma sociedade nova, onde em vez da ciência geográfica estar ligada as 

classes dominantes, ela teria o papel de se preocupar com a classe operária.  

 

A Geografia Social reclusiana pode ser considerada a matriz de 

diversas geografias que surgiram no século XX, mesmo sem que este tenha 

recebido o devido reconhecimento. Mas somente as condições dadas no final 

desse século, com as transformações que ocorrem no mundo, sobretudo com a 

década de 1970, com a retomada de seu pensamento e da Geografia Social, 

sob a forma de uma geografia anarquista (LACOSTE, 1993). 

 

 Dessa maneira, novos geógrafos encontram em Reclus um sustento 

para os seus anseios de construção de uma Geografia comprometida com as 

camadas oprimidas da sociedade, com as chamadas minorias com vistas à 

emancipação destas e à construção de uma sociedade livre. Para o geógrafo, é 

com a construção do poder popular, dos princípios de igualdade, com o 

aperfeiçoamento obtido através da educação libertadora na construção de cada 
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vez mais espaços de resistência, que se produz a evolução que poderá eclodir 

a tão sonhada revolução que emancipará os povos.  

 

 Reclus assemelha tal processo revolucionário a um rio represado que 

após seu tempo de evolução atinge o limite de estourar a barragem e assim 

produzir uma revolução, mas é importante ressaltar que, para o geógrafo 

anarquista, esta revolução deveria ser construída com a força da inteligência 

(LACOSTE, 2005). Um processo revolucionário certamente não poderá ser 

alcançado plenamente com o desenvolvimento de uma ciência, mas a elevação 

do desenvolvimento da autonomia com a construção do poder popular que 

possa auxiliar na construção dos alicerces para uma sociedade livre, justa e, 

sobretudo, humana. Nesse sentido, Èlisèe Reclus envolve-se num paradoxo 

em seu tempo, escreve uma geografia que percorre as duas vias numa mesma 

alçada, a saber: a geografia física e a geografia social.  

 

 O pensamento libertário reclusiano contribuiu com sua criticidade e seu 

engajamento político, influenciando e dialogando com a Geografia Crítica. 

“Desde o seu nascedouro, a geografia crítica encetou um diálogo com a teoria 

crítica (isto é, com os pensadores da escola de Frankfurt), com o anarquismo 

(Reclus, Kropotkin) [...]” (VESENTINI, 2004, p.223).  

 

 Dentre os vários geógrafos da Geografia Crítica do século XX, 

gostaríamos de destacar o francês Yves Lacoste que reconheceu à importância 

da obra de Reclus no livro “A geografia-isso serve, em primeiro lugar, para 

fazer a guerra”, que disserta sobre a sua colaboração para uma geografia 

questionadora das teses tradicionais e imbuídas de uma perspectiva libertária 

(LACOSTE, 1979). 

 

Como cientista e militante do anarquismo, apaixonado pelas 

problemáticas epistemológicas de sua vida, Reclus escreve o livro “A evolução, 

a revolução e o ideal anarquista”, considerado o único de seus escritos que 

trata de teoria política. Estabelecendo um paralelo entre os fenômenos da 

natureza e as sociedades humanas, conceitua os termos evolução e revolução 

(CUBERO, 2002).  
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As reflexões acerca dos conceitos Evolução e Revolução vão ser 

aplicadas através das transformações ocorridas no meio social. Para Reclus 

(2002), a evolução equivale às mudanças graduais que ocorrem na sociedade 

e a Revolução vai ser efetivada de modo brusco, no mesmo tempo histórico, 

em todo tipo de fenômeno social, político, econômico e cultural. Como modelo 

de sociedade, a hipótese da emergência histórica anarquista não escapa das 

restrições ao progresso e à ciência.  

 

Constatemos, em primeiro lugar, que se faz prova de ignorância 
imaginando entre a evolução e a revolução um contraste de paz e 
guerra, de doçura e violência. As revoluções podem consumar-se 
pacificamente, na continuidade de uma mudança repentina do meio 
ambiente, dando origem a uma reviravolta nos interesses; da mesma 
forma que as evoluções podem ser muito prolongadas e, entretanto, 
atravessadas por guerras e perseguições. Se a palavra evolução é 
aceita de boa vontade até por aqueles que veem os revolucionários 
com horror, é porque eles não percebem de modo nenhum seu valor, 
porque a coisa em si mesma eles não a querem, seja a que preço for. 
(RECLUS, 2002, p.15). 

 

 No contexto da evolução do capitalismo, do Estado e da religião, 

enquanto fenômenos de exploração e de dominação da classe trabalhadora e 

dos povos, enquanto causa de destruição das fontes da vida da Terra, e 

baseando-se sempre nos pressupostos da ciência e do progresso, Reclus 

torna-se um fervoroso adepto da revolução social, verificando que ela seria a 

única forma de realizar as mudanças bruscas que permitiriam a emergência da 

emancipação social e biológica (FERREIRA, 2006).  

 

 Após sua participação na Comuna de Paris, constatou que uma 

revolução social nunca poderia ser realizada no sentido de emancipação social, 

se em sua gênese e sustentações perdurarem as perversões de uma ação 

coletiva da multidão. Não há ação crível e emancipação social sem identidade 

coletiva, sem identidade entre os meios utilizados na luta e os resultados finais 

das mudanças operadas pela revolução social (FERREIRA, 2006).  

 

 Reclus observou na ação imposta para a Comuna de Paris que suas 

ações estavam baseadas principalmente no pensamento coletivo de mudança, 

de transformação. “Com efeito, da multidão de indivíduos comprimidos uns 

contra os outros se extrai facilmente uma alma comum inteiramente subjugada 

pela mesma paixão, deixando-se levar pelos mesmos gritos de entusiasmo ou 
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as mesmas vociferações, não sendo mais do que um ser composto por 

milhares de vozes frenéticas de amor ou de ódio” (RECLUS, 2002, p.10-11).  

 

 No sentido amplo, a lógica revolucionária reclusiana se pauta na luta de 

classes e na luta contra o capitalismo. Seu pensamento anarquista revela-se 

pela expressão da mais alta ordem, sem coerção nem dominação, em busca 

de um ideal, em contraste com seu tempo histórico. Como necessidade de 

transformação, o evolucionista tornou-se revolucionário, separando-se de 

qualquer dogma religioso, qualquer agrupamento político ou associação. 

Observa-se que no pensamento de Elisée Reclus o ideal anarquista não pode 

ser vivido fora dos pressupostos da evolução histórica e social, já que esses 

dois termos são interdependentes e complementares (CUBERO, 2002). 

 

 Não vendo na ciência da vida e no progresso qualquer fenômeno que 

demonstrasse ou indicasse oposição entre os elementos descritos, a evolução 

torna-se equivalente a um sem número de mudanças graduais, enquanto que a 

revolução nada mais é, em relação a todo tipo de fenômenos, um conjunto de 

mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas bruscas (FERREIRA, 

2006).  

 

 Os temas analisados por Reclus são atuais, mas é necessário 

compreender o momento histórico do anarquista francês, em um período 

marcado pelo cientificismo, evolucionismo e revoltas contra a expansão 

colonial. É importante salientar que a contribuição teórica de Reclus é relevante 

no tocante às reflexões de uma ciência engajada, e crítica, a serviço da 

construção de uma sociedade igualitária. Sua visão ecológica estava 

fundamentada no princípio ecossistêmico de luta pela vida, pois, “a anarquia ou 

o ideal anarquista não podem ser vividos fora dos pressupostos da evolução 

histórica e da revolução social” (FERREIRA, 2006, p. 132). 

  

 Este é o desafio imposto, em nosso século, à ciência geográfica: retomar 

o pensamento reclusiano enquanto chave de entendimento das questões 

presentes na atualidade (as crises do capitalismo, do Estado, da religião e, 

sobretudo, uma crise sobre todas as formas de vida no planeta Terra) em 

busca de uma sociedade mais justa através de uma educação emancipatória. 
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2.3 O direito de Ser Diferente. 

 

 Na contramão de seu tempo, Elisée analisou questões sociais, políticas 

e de luta de classe, a fim de demonstrar as contradições econômicas do 

colonialismo e do imperialismo. Contrário à hegemonia dos geógrafos 

franceses, sua única preocupação era buscar entender a organização dos 

espaços para fins da colonização dos Estados Nação (PELLETIER, 2010b).  

 

 Boino (2010a) afirma que Vidal de La Blache, membro da academia 

francesa e contemporâneo de Reclus, constituiu uma geografia regional 

embasada na descrição das paisagens, que repousa nos estudo sobre os 

modos de vida. Para o autor, “os vidalinos reduziram a geografia à caricatura, a 

ser apenas uma simples ciência dos lugares” (BOINO, 2010a, p, 13). Nesse 

sentido, os textos da geografia humana de Vidal testemunharam uma geografia 

restrita, mostrando que em seu discurso não havia qualquer interesse em 

apontar problemas de cunho econômico, político ou militar (LACOSTE, 1993).  

 

 Contemporâneo de Ratzel e La Blache, Reclus divergiu das reflexões 

acerca do desenvolvimento dos Estados, pois, procurava respostas para as 

opressões sociais, numa tentativa de emancipar e libertar os oprimidos com o 

processo revolucionário. Ao evocar questões relativas ao poder dos Estados 

nacionais, articula de forma lógica as políticas de organização dos espaços 

(LACOSTE, 1993). Não obstante, seu pensamento foi combatido pelos demais 

geógrafos de sua época, já que estes eram comprometidos com a 

consolidação do Estado e logo após “esquecido pela corporação dos 

geógrafos, antes de sua redescoberta, enquanto Ratzel e Vidal foram 

glorificados” (PELLETIER, 2010b, p. 10). 

 

          Reclus desenvolve conceitos críticos que se contrapõem ao pensamento 

geográfico da época, comprometido com o poder, contrariando tanto os 

contemporâneos como os geógrafos que vieram depois dele na França 

(ANDRADE, 1985). Outro aspecto relevante foi o silêncio mantido sobre sua 

importante militância anarquista fora da área de influência do movimento 

libertário.  
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 Élisée Reclus se contrapõe aos pilares de seus contemporâneos 

tradicionais que se alinhavam com as classes dominantes e servia aos 

interesses do Estado burguês. Ratzel e La Blache são autores que pertenciam 

à geografia Clássica ligada e comprometida com Estado, do qual conquistaram 

grandes privilégios e status universitário no cenário geográfico da época. No 

entanto, estes geógrafos tinham preocupação com a emancipação humana, 

fazendo da ciência geográfica uma forma de contribuição ao capitalismo 

colonial.  

 
Na evolução da geografia, a obra de Élisée Reclus e, em especial, “O 
Homem e a Terra” marca uma virada decisiva; antes dele, essa 
geografia que eu chamo fundamental estava essencialmente ligada 
aos aparelhos de Estado, na qualidade de instrumento de poder, mas 
também na qualidade de representação ideológica propagandista. 
(LACOSTE, 1993, p.205). 
 

  

 Com a instabilidade política na Europa, os governos capitalistas 

souberam utilizar a geografia como estratégia para o domínio colonial, 

principalmente entre Alemanha e França, que impulsionaram uma disputa 

colonial na África e Ásia (ANDRADE, 1985).  

 

 As escolas alemã e francesa elaboraram teorias favoráveis à 

colonização e é nesse contexto que surge Élisée Reclus. O geógrafo não se 

coloca do lado das escolas geográficas do século XIX, ligadas ao Estado 

burguês, já que estas foram responsáveis pela elaboração de leis gerais e 

princípios que norteavam a expansão colonial imperialista. Para além disso, a 

concepção do pensamento social em Reclus vai pôr em destaque a 

necessidade da existência da luta de classes, dentro de uma geografia 

preocupada com as relações sociais.   

 

 A abordagem reclusiana repousa na dialética do meio-espaço e meio 

tempo6, numa dinâmica que funciona em busca do ideal de liberdade com as 

lutas de classes, além do equilíbrio na sociedade. “Elisée Reclus é antes de 

tudo um cientista, que em determinados momentos da sua vida lutou pela 

                                                             
6
 “A dialética reclusiana do meio-espaço e do meio tempo distinguem-se da abordagem vidalina 

„meio e tipo de vida‟. Ela parece muito mais pertinente, muito mais rica”. (PELLETIER, P. 
2010

b
, p. 17). 
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revolução social e, sobretudo, coadjuvou a obra pioneira de Kropotkin, na 

elaboração do modelo de sociedade anarco-comunista” (FERREIRA, 2006, p. 

109). 

 

 As maiores críticas recebidas por seus contemporâneos data dos 

questionamentos acerca do choque de ideias entre a ciência geográfica de seu 

tempo e os ideais anarquistas. O livro „O Homem e a Terra‟ foi fundamental por 

estar essencialmente ligado às questões relativas ao Estado. Para Lacoste, 

(1993) esta é uma reafirmação da eficácia de seu pensamento, já que neste 

livro há uma ampliação de sua geograficidade, em que este levou em 

consideração aspectos até então negligenciados, pois o geógrafo refletiu sobre 

“as contradições do progresso, voltando esse instrumento contra os opressores 

e as classes dominantes; fazendo isso, ele fez progredir o raciocínio, de uma 

larga margem da realidade”. (LACOSTE, 1993, p, 205). 

 

 Para Reclus (2010a), as noções de progresso e civilização vão estar 

atreladas ao esforço do homem liberar-se dos constrangimentos do meio 

natural e físico e, por esta razão, seu pensamento não esteve isento das 

tendências organicistas. “Sua geografia passou de naturalista à humana, torna-

se claramente, ao final de sua vida e no apogeu de sua reflexão social” 

(PELLETIER, 2010b, p. 17).   

 
 

Em Reclus, todos os elementos constitutivos do Universo são lições 

sistêmicas experimentais da vida das espécies animais e vegetais, 

atravessadas pela interdependência e pela complementaridade, já que não há 

história sem tempo, mas também este não existe sem espaço (ANDRADE, 

1985). Sua geografia é incrustada em um tempo histórico, e sua matriz é 

alicerçada no progresso dos seres humanos que podem ser inscritos pela 

liberdade e o apoio mútuo, excluindo qualquer tipo de dominação (FERREIRA, 

2006).  

 

Em Histoire d‟un Ruisseau, Reclus declara sua admiração por todas as 

fontes de vida. É um hino poético à vida que surge do universo, sob todas as 

suas formas e conteúdos (FERREIRA, 2006). Visto que todos os elementos da 
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natureza (água, solo, florestas, etc.), enquanto fontes de vida são 

interdependentes e complementares que necessitam viver em harmonia.  

 

Tal e qual como o homem considerado isoladamente, a sociedade 
tomada no seu conjunto pode ser comparada com a água que se 
escoa.  Em todas as horas, a todo o instante, um corpo humano, 
simples, décima milionésima parte da humanidade, abate e dissolve-
se, enquanto que noutro ponto do globo uma criança emerge dentre 
uma imensidade de coisas, abre o seu olhar para a luz e torna-se um 
ser pensante. Do mesmo modo que numa planície todos os grãos de 
areia e todos os grãos de argila foram rolando pelo rio e depositados 
nas suas margens, também toda a poeira que recobre o globo 
circulou, com sangue do coração, nas artérias dos nossos 
antepassados. De época em época, as gerações sucedem-se, 
modificando-se pouco a pouco: os bárbaros de aspecto bestial e 
lutando pela primazia com os animais ferozes são substituídos por 
seres mais inteligentes, a quem a experiência e o estudo da natureza 
ensinaram a arte de alimentar os animais e cultivar a terra; depois, de 
progresso em progresso, os homens chegam a fundar as cidades, a 
transformar as matérias primas, a trocar os seus produtos, a 
comunicarem-se de um lado ao outro do mundo; civilizam-se, isto é, o 
seu tipo é enobrecido, o crânio  torna-se maior, o pensamento mais 
alargado[...] os povos, tornando-se inteligentes, aprenderão 
certamente a associar-se numa federação livre: a humanidade, até 
agora dividida em correntes distintas, não será mais do que um 
mesmo rio, e reunidos numa só grande corrente, nós desceremos em 
conjunto para o grande mar onde todas as vidas se vão perder e 
renovar (RECLUS, 1869, p.205-206). 

  

 Denota-se nessa primeira análise uma sensibilidade profunda e 

sistemática do geógrafo. Reflete acerca da vida que desponta dos ribeiros, 

através da água até o processo civilizatório, que poderá implicar num equilíbrio 

entre as espécies animais e vegetais do globo (FERREIRA, 2006).  

 

 No ensaio A grande família, alarga suas críticas sobre a natureza 

considerando o mau uso do conhecimento científico com a corrupção 

responsável pela sua degradação.  

 
Quantos pássaros os caçadores europeus destruíram na Nova 
Zelândia e na Austrália, ou em Madagascar. E nos Arquipélagos 
polares, quantas morsas e outros cetáceos morreram! [...] Todos os 
grandes animais terráqueos estão igualmente ameaçados. A nossa 
civilização, ferozmente individualista, ao dividir o mundo em tantos 
pequenos Estados inimigos, em tantas propriedades privadas, em 
tantos rebanhos e manadas familiares, sofreu certamente a sua 
última derrota. (RECLUS, 1897, p 3-4). 
 

  

 Para Reclus, as relações da espécie humana com as outras espécies 

animais e vegetais devem ser alargadas pela cooperação, solidariedade, 
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liberdade a serem desenvolvidos pelos povos em escala universal, a fim de 

generalizar as relações sociais, bem como o processo de socialização da vida 

quotidiana na federação livre (FERREIRA, 2006). 

 

 Reclus pensou a ideia de progresso enquanto resultado do poder político 

e religioso, que não se identificava com as leis da ciência e da natureza. 

Segundo o autor, o mau uso do progresso poderia traduzir-se em um 

retrocesso civilizacional, e até numa destruição do equilíbrio ecossistêmico. “Os 

homens abateram as florestas, deixaram secar as fontes e transbordar os rios, 

deterioram os climas, cercam as cidades de zonas pantanosas e pestilentas”. 

(RECLUS, 1897, p. 13). 

 

 Foi com as análises dos postulados da ecologia, com ênfase no 

equilíbrio ecossistêmico, que escreve a Nova Geografia Universal. Nesta obra, 

Reclus estudou os continentes em sua integração com o planeta Terra de 

forma sistemática e profunda. Contribuiu ainda com a historiografia das 

sociedades que estudou, através das conexões em suas reflexões com a 

história, política, sociologia, cultura e economia (FERREIRA, 2006).  

 

 Reclus foi direcionado em suas pesquisas ao conhecimento das ciências 

da vida, que não se reduziu à biologia ou à física, mas que se tornou uma 

extensão das ciências humanas. Em seu pensamento, ciência e progresso 

tornaram-se determinantes da emancipação individual, uma vez que somente 

por meio da educação, os homens poderiam ascender ao conhecimento das 

leis científicas concernentes a sua vida e, por essa mesma via, ao 

conhecimento das leis da vida que integram a Terra. 

 

 Nessa assunção, o ser humano foi seu objeto de estudo exaustivo, 

ligando a ideia de progresso, enquanto ser social e biológico na Terra 

(FERREIRA, 2006) Todo o conhecimento científico traduzido em progresso 

implica, em primeiro lugar, no conhecimento de cada indivíduo e suas 

transformações em função das contingencias ou de sua auto-organização 

social.  
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 Desse modo, para Reclus, o estudo da geografia social e espacial só 

poderia denominar-se científico caso todos os fenômenos ou fatos estudados 

assumissem formas de leis, cuja regularidade e sistematização universal 

conduzissem ao caminho do progresso. Entre outras leis, o geógrafo afirma 

que “A „luta de classes‟, a procura do equilíbrio e a arbitragem soberana do 

indivíduo são três ordens de fatos que nos revela o estudo da geografia social 

e que, no caos de todas as coisas, se mostram bastantes constantes para que 

possamos dar-lhes o nome de leis.” (RECLUS, 2011a, p. 10). 

  

 É na contramão da ciência geográfica de seu tempo, que Elisée Reclus 

baseia-se no reconhecimento da luta de classes, na busca pelo equilíbrio 

perdido em função da dominação tanto da natureza física, externa e ele, 

quanto das classes sociais instauradas no processo civilizatório.  Nesse contra 

movimento, o geógrafo francês reflete sobre os avanços que a modernidade 

proporcionou com a ideia de progresso, do avanço científico, da instauração da 

propriedade, do Estado, das cidades, das indústrias e do comércio, os quais 

surgem enquanto expoentes em suas reflexões. Entretanto a sua concepção 

de geógrafo revolucionário e anarquista não terá repercussão no pensamento 

geográfico crítico, apenas na década de 1970 é que passa a ser considerado 

na academia como um dos pensadores de maior consagração no pensamento 

geográfico.  
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3. “DO RENOME AO ESQUECIMENTO”: A CIÊNCIA GEOGRÁFICA DOS 
XIX NA CONTRAMÃO DO PENSAMENTO ANARQUISTA RECLUSIANO 
 

 

Vista de cima, em suas relações com o homem, a 
Geografia nada mais é que a História no espaço, 
assim como a História é a Geografia no tempo. 
(Èlisèe Reclus, O Homem e a Terra. Tomo I, Cap. I 
Origens. 2010

b
).  

 

 

3.1 Tecendo o seu perfil 

 

  Jean-Jacques Élisée Reclus nasceu em 01 de março de 1830 em 

Sainte-Foy-la-Grande, uma pequena cidade da França. Filho de família 

humilde, pai pastor calvinista e mãe professora primária, foi enviado aos 13 

anos para estudar para ser pastor em uma escola religiosa na Prússia, 

retornando à sua cidade natal por problemas na escola. Aos 19 anos retorna à 

Prússia e em 1851 vai residir em Berlim para fazer o curso de geografia com 

Carl Ritter. Porém, com o golpe de Luís Bonaparte contra a República 

francesa, retorna à cidade de Orthez (cidade paterna) para participar contra o 

golpe, na defesa das ideias republicanas. Com o êxito de Napoleão, é obrigado 

a fugir para Londres (RECLUS, 2010b).  

 

        Entre 1851 e 1857, vive em exílio inicialmente em Londres e logo após na 

Irlanda em fuga das perseguições dos soldados de Luís Bonaparte por se opor 

ao golpe do Imperador contra a República francesa. Na Irlanda, trabalhou em 

uma fazenda como administrador. 

 

Para Gibilin,   

estes anos na Irlanda são fundamentais na afirmação de suas 
convicções políticas e seu treinamento como geógrafo no campo [...] 
Descobre  a partir de suas vivências em Londres, Irlanda, Estados 
Unidos, México, América Central, no istmo do Panamá, e, finalmente, 
com os britânicos, a compreensão da desigualdade social e das 
relações de poder. (GIBILIN, 1982, p. 9). 
 

 
 A Irlanda passava por várias crises, em consequência da dominação 

inglesa e da expropriação da população local pelos ingleses. Reclus passou a 

refletir sobre as crises irlandesas, a fim de tentar entender o porquê da 
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crescente saída dos irlandeses para a América do Norte. Com este intuito 

viajou para os Estados Unidos da América, em especial para Nova Orleans. Ao 

observar as relações existentes entre a igreja e os proprietários de terra, relata 

a correlação entre a opressão da escravidão e da religião. 

 

Ao voltar à França, Reclus inicia sua escrita sobre a geografia. Após ser 

reconhecido importante escritor da ciência geográfica, ingressa na Sociedade 

Geográfica de Paris, em 1862, e colabora com revistas de muito prestígios 

como Revue dês Deux Mondes e Reveu Polítique et Littéraire. 

 

Elisée Reclus desenvolve conceitos críticos que se contrapõem ao 

pensamento político da geografia de sua época, contrariando tanto seus 

contemporâneos, quanto os que viriam depois na França. Foi estudando os 

múltiplos aspectos da vida que desenvolveu a Geografia Social, chamando a 

atenção para a formação de classes no meio social, o que gera aspectos 

contraditórios à ideia de progresso professada pelos Estados, a saber: o 

aumento da população, o rápido processo da urbanização nas cidades e a 

crescente pobreza, além da intensidade industrial. 

 

Reclus possui um imenso trabalho, uma obra colossal. O geógrafo 
escreve um excelente trabalho nos três primeiros livros sobre a Terra. 
Na Nova Geografia Universal há uma descrição dos fenômenos da 
vida do mundo escritos em 19 volumes no período de 1876-1894. 
São 17.873 páginas de texto e 4.290 mapas e milhares de gravuras 
e, no seu grande trabalho, O Homem e a Terra, publicado após sua 
morte (1905-1908), sob o olhar atento de seu sobrinho Paulo Reclus, 
é visto um vasto panorama da história de suas lutas e de progresso 
da pré-história ao início do século XX. Foi neste livro que Reclus 
considera uma conclusão de todo o seu trabalho, e o define como 
uma "obra de geografia social", onde ele aborda três questões 
fundamentais: a luta de classes, a busca do equilíbrio e o papel do 
indivíduo. (GIBILIN, 1982, p. 6, tradução da autora). 

 

Nesse momento em sua trajetória, o geógrafo anarquista possuía grande 

reputação como cientista e participava da vida política, ligado às organizações 

anarquistas, sobretudo, ao russo M. Bakunin. Demonstrando toda sua força 

política, aderiu com o grupo anarquista à Comuna de Paris. Esta atitude do 

geógrafo o levou à prisão na ilha de Trébéron, próximo à Grã Bretanha. Seu 

prestígio intelectual provocaria um movimento dos escritores da sociedade 

geográfica a seu favor, mas o governo francês foi inflexível e o submeteu a um 

julgamento por um Conselho de Guerra composto por militares.  
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Frente ao Conselho, Reclus assumiu a responsabilidade de seus atos e 

posições político-ideológicas. Foi então condenado ao degredo perpétuo na 

Colônia francesa de Nova Caledônia, na Oceania. Para Andrade, “do ponto de 

vista moral e intelectual, a condenação correspondia quase a pena de morte, 

uma vez que ele se separaria da esposa e das filhas e se isolaria dos amigos, 

dos livros e de quaisquer atividades cientificas”. (ANDRADE, 1985, p.12). 

 

Mesmo na prisão, a editora Hachette7 continuou mantendo contato com 

Reclus, dando-lhe a possibilidade de escrever a sua grande obra geográfica. 

Tempos depois, um movimento internacional em seu favor conseguiu do 

governo francês a comutação de degredo perpétuo para a de exílio por dez 

anos, permitindo também que ele se estabelecesse na Suíça. Assim, Reclus 

passou a viver em Lugano/Suíça com sua família e assinou contrato com essa 

Editora francesa com o propósito de publicar a Nouvelle Géographie 

Universelle. 

 

Após a Primeira Internacional, Reclus fez aliança com os anarquistas M. 

Bakunin e P. Kropotkin, que iriam contribuir de forma relevante para o 

conhecimento anarquista. Aliando anarquismo e geografia, este geógrafo vai 

muito além, em suas análises, refletindo sobre a formação das classes nas 

sociedades capitalistas.  

 

Não obstante, o contrato com a editora Hachette proibia que Reclus 

abordasse aspectos religiosos, políticos e sociais nos seus escritos. 

Certamente, os editores temiam contrariar o público a quem o livro se 

destinava. Devido a este acordo, o geógrafo teve que fazer maior autocensura 

nesses volumes submetendo-se às exigências do editor, que havia contratado 

o trabalho do geógrafo e não do anarquista (ANDRADE, 1985). Para elaborar o 

livro, Reclus fez inúmeras viagens, frequentando bibliotecas e ao mesmo 

tempo ministrando aulas nas Universidades, como em Neuchâtel e em 

Genebra.  

 

                                                             
7 Importante editora francesa que Reclus prestou serviços durante muitos anos de sua vida. 
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Segundo Gil-Jurado a geografia era para Reclus,  

 

una disciplina que debe sustentarse esencialmen-te en el trabajo de 
campo, en los recorridos y las observaciones sistemáticas de la 
naturaleza y de las sociedades. Solo así sería posible comprender la 
lógica y el sentido de la relación del hombre con la naturaleza. Por 
ello mismo, el destino siguiente de Reclus fue el mundo 
latinoamericano, dirigiéndose de Nueva Orleans a Colombia, por 
entonces llamada Nueva Granada, país al que arribaría en l855, 
desembarcando en la actual Riohacha. Allí se ocupa en trabajos de 
poca monta y pronto se aburre, dada la insignificante vida cultural del 

po-blado, tan cara para Reclus. (GIL-JURADO, 2005, p.3). 

 

Colaborou com inúmeros jornais e revistas, conceituados pela elite 

europeia, destacando os relevantes editoriais de sua publicação da geografia 

física, demonstrando em sua extensa obra8 seu compromisso com a ciência. 

Todavia, podemos entender as causas de seu esquecimento após sua morte? 

 

Poder-se-ia pensar que isso resulta simplesmente da chegada 
incessante de novos progressos científicos que teriam rapidamente 
enterrado a obra de Reclus. A inelutável marcha da ciência teria 
simplesmente tornado obsoletas as concepções que ontem ainda 
pareciam vanguardistas. Manifestamente, foi a esse tipo de 
conclusões apressadas que a maioria dos geógrafos franceses 
esforçou-se para fazer-nos crer. Com efeito, logo a pós sua morte, a 
obra de Reclus foi tachada, nem mais nem menos, de geografia pré-
científica unicamente descritiva, de certa forma uma obra de uma 
outra época que tinha se tornado caduca, preterido pela de Vidal de 
la Blache, conhecido como único e verdadeiro fundador da geografia 
científica moderna. (BOINO, 2010

b
, p.11). 

 

 

 Entre 1884 e 1889, o geógrafo fez várias viagens para o norte da África, 

Itália, Estados Unidos, Canadá, Espanha e Portugal. Como autor consagrado, 

recebeu uma medalha de ouro da sociedade Geográfica de Paris em 1892 e, 

no ano seguinte, da Sociedade Geográfica de Londres. Sua última viagem foi 

feita ao Brasil, Argentina, Uruguai e Chile em 1893 e em 1894. Na Bélgica, 

participou do grupo que fundou a Nova Universidade de Bruxelas, lugar que 

deu início a vários cursos regulares como professor universitário. Vivendo seus 

últimos anos na Bélgica, faleceu em 04 de julho de 1905, em Thourout, próximo 

à cidade de Bruges (Gibilin,1982). 

 

 

                                                             
8
Um catálogo extenso da obra de Elisèe Reclus encontra-se em: http://raforum.info/reclus/ 

Digitalizada na Gallica, Biblioteca numérica da Biblioteca Nacional da França: http://galica.bnf.fr/ 

http://raforum.info/reclus/
http://galica.bnf.fr/
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3.2. Geografia, “uma ciência realmente útil” 9 

 

 O tempo histórico em que Elisée Reclus estava inserido foi de 

efervescentes discussões no campo científico, político e social. Para Gomes 

(2010), esse contexto trouxe a ideia central de universalidade da razão, que 

constituiu um saber científico através de sistemas explicativos, enquanto 

questão fundamental na ciência geográfica.  

 

Com este invólucro científico, a geografia inicia seu processo de pensar 

enquanto ciência. As ideias Iluministas, Humanistas, Românticas, Idealistas 

vão fornecer subsídios para o desenvolvimento da ciência geográfica. Elisée 

Reclus viveu a efervescência dessas ideias ao estudar na Alemanha com 

Alexander Von Humboldt e Karl Ritter, os quais proporcionaram um estudo 

sobre a ciência geográfica acerca da vida e do progresso humano com as 

condições físicas da natureza, e especialmente da configuração da superfície 

do globo, bem como a distribuição e posição relativa da superfície terrestre. 

Suas ideias vão ter uma sustentação nas leituras da natureza de um tempo 

histórico que tem como protagonistas os cientistas Humboldt, Ritter e 

Pestalozzi. 

 

É à luz dessas considerações que a ciência geográfica vai ser 

apreciada. A geografia, na antiguidade ou na Idade Média não apareceu da 

mesma forma. Em cada época existiu um corpo de conhecimento que foi 

chamado de leitura geográfica.  

 

Entre os pressupostos lançados para a concretização da ciência 

geográfica, estava o conhecimento efetivo de todo o planeta. Conhecendo o 

mundo por inteiro, poderia constituir um espaço real de relações; a objetivação 

dessa condição começa a emergir com a expansão territorial mercantilista 

europeia com o século XV. Com a descoberta de novas terras, tem início um 

fomento em torno da sistematização de um espaço concreto. Para esta 

apreensão, era necessária uma reflexão mais aprimorada e sistematizada 

sobre o espaço concreto. Está claro que este processo de constituição da nova 

                                                             
9 Frase utilizada por Elisèe Reclus. 



59 
 

realidade empírica, fenomênica e filosófica, ou seja, de uma nova ordem do 

mundo (GOMES, 1995), não foi linear. 

 

 
As primeiras viagens de circunavegação, bem como as expedições 

exploradoras vão propiciar uma real leitura da superfície terrestre que até então 

era desconhecida. Os grandes descobrimentos inauguram a possibilidade 

desse processo de constituição do espaço mundial. “A expansão marítima, os 

descobrimentos, a posterior apropriação de novas áreas do globo, inscrevem-

se como parte ativa do processo de transição do Feudalismo para o 

Capitalismo e manifestam um momento de alargamento do horizonte espacial 

(e comercial), sobretudo, europeu.” (MORAES, 1989, p. 17). 

 

          De início, como afirma Hobsbawm (2010), no período da “era do capital”, 

observa-se que na ciência havia um predomínio do positivismo e do empirismo 

entre as principais tendências hegemônicas do século XIX. Com as ciências 

naturais, as ideias de C. Darwin estavam em pleno apogeu e a geografia tinha 

o objetivo de se afirmar como ciência, buscando oferecer um entendimento 

sobre a vida na Terra. 

 

a discussão sobre a metafísica da natureza perdurou do século XVI 
ao XVIII, envolvendo figuras como Descartes (1596-1 650), Leibniz 
(1646-1 716),Newton (1642-1727), Hume (1724-1 804), Kant (1 724- 
1804), mas também, Voltaire (1 694- 1 778), Rousseau (1 7 12-1 
778), Diderot (1713-1 784), Schelling (1775-1854) e outros em uma 
gama enorme de pensadores e filósofos de diversas nacionalidades, 
que, como uma rede, entrelaçaram-se aos avanços da ciência 
natural, como a química, a biologia, a física e a medicina, que 
influenciaram, cada qual com uma intensidade própria, mas todos 
com igual importância metafísica, ontológica e lógica, na constituição 
do mundo moderno e no nascimento da moderna geografia.(VITTE, 
2007, p. 23). 

 

Como segmento dessa realidade social, a prática científica visou obter 

uma manifestação contrária ao movimento que regia a sociedade naquele 

momento. A atividade do cientista tornou-se uma prática definida pela divisão 

social do trabalho e o progresso científico foi incorporado às relações 

econômicas, políticas que vigoravam naquele período. Moraes (1989) afirma 

que, mesmo apoiado em critérios de objetividade, o debate científico 

manifestará sempre as concepções de mundo divergentes existentes no meio 

social.  
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O conhecimento científico é um produto histórico, um resultado do 
desenvolvimento da relação entre as sociedades e a realidade em 
que estão inseridas. [...] O conhecimento científico como um todo, e 
cada ciência em particular, refletem as transformações por que passa 
o movimento das sociedades. Nesse sentido as ciências são sempre 
expressões de sua época. (MORAES, 1989, p. 15). 

  

 

A gênese da geografia moderna necessitou de uma série de condições 

históricas para poder objetivar-se, e a tese que vai orientar o nascimento desta 

ciência está calcada na influência sobre a metafísica da natureza. Os 

pressupostos teóricos do processo de sistematização da geografia moderna 

foram se objetivando no movimento da constituição do modo de produção 

capitalista10.  

 

A geografia é tida como produto recente do desenvolvimento histórico 

da humanidade. As condições para seu desenvolvimento ocorreram ao longo 

de um processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Este processo 

implicou no estabelecimento de uma história universal. (MORAES, 1989). 

 

Com a descoberta e a apropriação de novos espaços, a sustentação 

econômica capitalista vai surgir no cenário mundial. Foi no contexto das 

explorações coloniais que o levantamento de novas informações foi se 

tornando cada vez mais necessário. A formação de um cabedal de informações 

vai contribuir com o nascimento da geografia, pois esta poderia, de forma 

minuciosa, conceder informações acerca da exploração capitalista, do avanço 

espacial, gerando cada vez mais a necessidade de conhecimento das várias 

partes do Globo. 

 

Nesse sentido, a ciência geográfica vai contribuir tanto no 

levantamento de dados, quanto em uma catalogação de forma cada vez mais 

ordenada das expedições científicas no século XVIII. O acúmulo das 

                                                             
10

Moraes afirma que “essa afirmação não encontrará, provavelmente, contraditores entre os 
que aceitam a tese da determinação histórica do pensamento humano, logo, da origem 
socialmente dada às formulações científicas”. (MORAES, 1989). Os fundamentos da 
concepção de ciência, sobretudo da geográfica, encontram-se originalmente formulados na 
produção das ideias. Pois, há uma relação direta entre a atividade material com o intercâmbio 
material dos homens. O pensar dos seres humanos aparece enquanto emanação direta de seu 
comportamento material. Assim, constata-se que os homens são os produtores de suas 
representações, de suas ideias, já que são condicionados pelo desenvolvimento das forças 
produtivas a chegarem às formações mais amplas de seu desenvolvimento.  
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descrições fornece bases empíricas para a comparação entre as áreas de 

modo bem sistemático. Esta ciência foi fundamental na elaboração, 

padronização, catalogação e classificação de materiais acumulados, o que 

representou a maior agilidade das bases sistemáticas da ciência geográfica. É 

nessa mesma direção que a cartografia vai sendo bem desenvolvida, em 

consonância com a expansão mercantil, com o avanço da linguagem 

cartográfica. 

  

Para que a geografia moderna viesse a ser formulada, havia ainda 
necessidade de uma outra classe de condições, aquelas referentes 
diretamente à evolução das ideias, isto é,  a discussão autônoma e 
unitária do temário geográfico deveria ser referendada pelo 
pensamento filosófico e científico.  Assim, existiria uma série de 
pressupostos intelectuais para eclosão da Geografia moderna. A 
simples existência dos pressupostos materiais não tece 
mecanicamente a explanação geográfica, sendo necessário um 
determinado arcabouço lógico filosófico, já estabelecido, que 
propiciasse a formulação dessas postulações. Neste caso, a condição 
de realização passa a ser não apenas um desenvolvimento histórico 
material, mas o desenvolvimento da história das ideias. (MORAES, 
1989, p. 20). 

 

Em função da afirmativa do modo de produção capitalista e a 

superação de uma política feudal, o período de transição entre esses dois 

modos de produção vão apresentar um alargamento no que concerne às ideias 

dos seres humanos. Assim, o campo do saber sobre o qual irá incidir um 

aprimoramento científico será o das ciências naturais. Os avanços explicativos 

com relação aos fenômenos naturais expressos por estas ciências vão ser 

sistematizados e aprimorados. Buscava-se o conhecimento de um novo 

mundo, com a compreensão da natureza humana enquanto um reflexo da 

harmonia com a natureza física. 

 

A geografia encontrou-se fora do campo das ciências da natureza, mas 

outras colocações impulsionaram a sua sistematização. Em nível do 

conhecimento filosófico propriamente dito, encontram-se várias vias de 

legitimação do debate dos temas geográficos. O pensamento Iluminista, 

principalmente, revela-se, em suas formulações, um dos temas mais 

destacados do Universo de preocupações da Geografia moderna, qual seja: a 

questão da relação da sociedade com o espaço. 
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Quando inaugura a modernidade, separando como entes de 
qualidades distintas a res cogitans (o ser pensante) e a res extensa (o 
espaço), e concebendo que tudo no mundo é espacial, exceto a ideia, 
Descartes instaura uma cultura que fundamentalmente dicotomiza 
espaço homem. Cultura que se alarga para o todo da própria história 
moderna através do desdobramento da dicotomia espaço-homem 
numa dicotomia espaço-mundo, cuja consequência é a fragmentação 
generalizada que ao fim pulveriza a própria relação entre os corpos. 
Essa essência, como o homem, os corpos deixam de ser espaciais 
para estar no espaço. A origem da geometrização do espaço. 
(MOREIRA, 2012, p. 61). 

 

O debate do temário geográfico foi efetuado com as reflexões 

filosóficas, baseando-se na filosofia da história ou da natureza, fornecendo às 

bases para integrar a ciência geográfica, tornando-a uma ciência autônoma em 

meados do século XIX. No tocante a essa contribuição, veremos que o filósofo 

Montesquieu elaborou: 

 

um projeto de uma história natural da terra antiga e moderna, 
solicitando aos cientistas do mundo inteiro os materiais para 
constituição de uma geografia geral ao mesmo tempo física e 
humana. Este projeto, não realizado, deveria registrar as 
modificações importantes tantos dos terremotos, inundações ou 
outras causas, como uma descrição exata dos progressos diferentes 
da terra e do mar, da formação das ilhas. (QUAINI, 1983, p. 61). 

 

Nesse segmento, observa-se que a ciência geográfica vai acompanhar 

o movimento geral da realidade na Modernidade, que, além do conhecimento 

científico vigente, vai fundamentar um método de trabalho desta ciência. O 

tema da Modernidade vai surgir como dos mais polêmicos no debate das 

ciências sociais. Este tempo histórico vai ser inserido num conceito 

estabelecido pelo vivido, pois esse período traz à tona o sentido do efêmero, do 

fugidio introduzido pelos avanços das ciências e técnicas Modernas. 

 

A Modernidade vai implicar em novos relacionamentos entre os 

indivíduos, grupos e sociedades em novas espacialidades. O elemento mais 

marcante dessa espacialidade encontra-se na afirmação dos territórios 

nacionais, isto é, na consolidação de uma escala de referência básica tanto 

para o funcionamento da economia, quanto para o exercício da política, como 

uma escala que remete a uma forma de organização social específica para 

construção de um Estado Nação11. 

                                                             
11

A exemplo dessa afirmação temos F. Heder que proporcionou a identidade nacional na Alemanha, em 

busca da união das unidades administrativas existentes em seu tempo que eram isoladas, sobretudo, de 
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Conforme destaca Vitte (2007), a Revolução Francesa e a 

consolidação dos Estados nacionais e o capitalismo liberal abrem caminhos 

para o amadurecimento de uma filosofia que passou a investigar a relação 

homem/natureza baseando-se nos ideais organicistas. O conceito moderno de 

Nação pressupõe uma forma de legitimação política singular do exercício do 

poder do Estado, expressa na noção de soberania popular, que foi 

desenvolvida em sua base com a Revolução Francesa12. Segundo esta 

concepção contratualista13, o poder legítimo deriva do povo, sendo exercido em 

seu nome e sob sua anuência, que implica numa identificação do “povo” 

enquanto participante do contrato social. 

 

Se dedicarona sí grandes esfuerzos em esta direccíon y se iiamaron 
a los científicos e intelectuales a importantes responsabilidades 
políticas. La creacíon de instituciones científicas bien dotadas, como 
la Escuela Politécnica, la Escuela Normal Superior, el Conservatorio 
de Artes y Oficios, o el Museo de Historia Natural permitió que la 
actividad científica pudiera desarrollarse a tempo completo y se 
convirtiera em uma profesión, a las vez que se implantaban normas 
impersonales de reclutamiento a trvés de los concursos. Se crearon 
nuevas cátedras científicas y comienzan a publicarse revista 
especializadas como los Anales de Química, los de Matemáticas o los 
de Museo de Historia Natural. [...] Em este desarrolho la presencia de 
la geografia fue débil. Los levantamentos cartográficos exigiam 
compleja soperaciones astronómicas y geodésicas y habíam passado 
a ser realizados por físicos, matemáticos, que ibnconstituyendo 
corporaciones cientÍficas diferenciadas. (CAPEL, 1981, p.110). 

  

Como podemos observar, as reformas educativas realizadas nessa 

época revolucionária deram lugar à fase de um intenso desenvolvimento 

científico nos primeiros anos do século XIX, na qual a ciência geográfica ainda 

encontrava-se ausente. Para regeneração do homem e a organização da nova 

sociedade, os políticos da revolução consideraram essenciais à ciência e a 

educação, assim o Estado teria a responsabilidade de impulsioná-las.  

 

                                                                                                                                                                                   
uma soberania alemã. (Notas de sala de aula da disciplina História do Pensamento Geográfico, ministrada 

pela profª Drª Alexandrina Luz Conceição em 11 de setembro de 2012). 
12

Para uma análise histórica deste tema, consultar: HOBSBAWM, Eric J.  A Era das Revoluções. São 

Paulo: Paz e Terra. 2010. 
13A noção de “Contrato” como categoria central da justificação da ordem política e social aparece desde a 

Grécia Antiga nas discussões sobre a República com Platão e Epicuro. Mas, é na Modernidade que as 

teorias do Contrato Social adquirem lugar central na Filosofia Política: filósofos como Hobbes, Locke, 

Rousseau contribuíram com essa discussão na formação da organização social, como um acordo definidor 

de uma sociedade. Para Batista (2010), o Contrato social em Rousseau representa um modelo de 

sociedade o qual deverá ser seguido a fim de construir uma nova condição de convivência, unindo as 

virtudes naturais sem modificá-la em busca do bem-estar entre os homens.  
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 Nesse sistema de relações, questões importantes como a disputa do 

evolucionismo eram realizadas entre geógrafos e biólogos. Os principais 

autores do evolucionismo vão aparecer com destaque nas obras dos 

formuladores pioneiros da sistematização geográfica, a exemplo de Lamarck, 

Haeckel e Darwin que estão presentes nos escritos de Humboldt e Ritter. 

Frequentemente na bibliografia sobre este tema, tais nomes surgem com certa 

relevância, sendo o nome de Lamarck o de maior relevância como, 

 

fundador de uma perspectiva mecanicista da biologia inspirada na 
física é oposta à dos naturalistas que trabalham inspirando-se na 
Filosofia da Natureza. Este fato não é sem importância, pois a 
biologia no século XIX substitui em grande parte o papel exemplar da 
física como modelo de ciência. (GOMES, 1995, p. 100). 

 

 Trata-se de concepções de ciência encontradas nas diversas obras 

geográficas do século XIX e do início do século XX. Conceição (2001) afirma 

que este tempo histórico foi de pleno apogeu para o liberalismo burguês. As 

ideias haeckelianas serão a expressão de uma sociedade que viveu sob a 

égide de um tempo. O “Volksgeist” ou “espírito de um povo”, com as ideias do 

organicismo, do progresso e da teoria evolucionista, que contribuíram na 

construção de um tempo histórico através de suas representações. 

 

 Destarte, na Alemanha, surgem discussões mais intensas acerca da 

ciência geográfica e suas relações com a organização política territorial. O 

nacionalismo do século XIX proporcionou maior investimento no conhecimento 

dos territórios nacionais, favorecendo a pesquisa geográfica e, sobretudo; os 

estudos regionais. A afirmativa sobre as visões de mundo que contribuíram 

para a construção das pesquisas geográficas e apresentavam divergências 

ideológicas, formando diferentes círculos geográficos de afinidades.  

 

As Sociedades Geográficas, através de suas sessões e boletins, 
terão grande papel nas discussões, constituindo-se durante um bom 
tempo as únicas instituições de informação, de apresentação e 
debates, de formação de grupos de pesquisadores, tornando-se 
assim tribuna para geógrafos não universitários. As presenças de 
Jules Duval e Elisée Reclus tornar-se-iam importantes referências 
para divulgação do pensamento geográfico francês nos anos 
posteriores. (CONCEIÇÃO, 2000, p. 39). 

 

Ao estabelecer uma cronologia das ações para a instituição da ciência 

geográfica, entende-se que as mudanças ocorridas para o desenvolvimento 
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humano entre os séculos XVIII e XIX tiveram como principal agente 

transformador o espírito de um século, o qual teve como principal sujeito de 

transformação o movimento romântico que se iniciou na Inglaterra, em direção 

da Alemanha e da França.  

 

Gomes (1995) afirma que no momento da explosão do “Século das 

Luzes”, do qual nasceu o movimento racionalista moderno, algumas reações 

críticas também deram lugar a uma tradição de oposição ao próprio 

racionalismo como base para a ciência moderna. Assim, a filosofia da natureza, 

o romantismo e a hermenêutica são algumas linhas de pensamento mais 

importantes deste período.  

 

É no contexto histórico das revoluções Inglesa, Industrial e Francesa que 

se desenvolve o movimento romântico com o século XVIII. Capel (1981) afirma 

que a Revolução Francesa e o Movimento Romântico marcam o fim de uma 

época cultural em que o artista deixa de ser uma atividade social orientada por 

critérios convencionais e passa a ser valorizado pela sua produção individual. A 

arte transforma-se em outra expressão, criada por padrões próprios levando o 

indivíduo singular a comunicar-se com indivíduos singulares.  

 

No século XIX, o tema do desencanto no romantismo leva a um 

repensar o mundo. Este movimento tráz à tona o gosto pelas tradições 

medievais, das quais muitas foram conservadas na literatura de cordel. Com a 

exaltação da natureza, surge o movimento romântico, contrapondo-se ao 

encanto que o Iluminismo propagou, enfatizando o uso da razão como único 

caminho para se buscar o saber científico. “Contra a generalização e o comum, 

produtos da racionalidade universal do Século das Luzes, os românticos 

opuseram o excepcional”. (GOMES, 1995, p, 102).  

 

O culto ao individualismo, o desenvolvimento do nacionalismo, o resgate 

da figura medieval, a idealização do índio e o regionalismo são algumas das 

concepções desenvolvidas por este movimento. Nesse momento, a exaltação 

da natureza ocorre através de seu gênio, um personagem que sintetiza o 

talento da expressão e da singularidade. Mesmo o ser humano científico tinha 

que utilizar sua generosa aptidão para apreender o sentido da natureza. 
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(GOMES, 1995). Cada evento é único e particular, e o tempo seria a unidade 

de medida que seria utilizado para anular as singularidades. 

 

Nesse sentido, observamos que o movimento romântico rompe 

duplamente com dois tipos de concepções de história: aquela que é desenhada 

por uma entidade divina, e aquela de um mundo máquina, previsível em suas 

causalidades. Outra questão importante, que não podemos deixar de citar, é o 

relativismo, com estreita ligação à nova concepção histórica, e não com a 

relatividade Kantiana entre a coisa em si e o fenômeno.  

 

Em conjunto com a história, a natureza ganha relevância no temário 

romântico Havia uma tendência em estabelecer um circuito entre a natureza 

das coisas pela natureza humana. A história vai fazer do homem um ser livre e 

a natureza nutrir-se do mesmo princípio de liberdade. Assim, o ser humano 

deveria sempre se pôr à escuta da natureza, aprender e compreendê-la, a fim 

de não perder de vista a via de sua realização humana. 

 

A ideia de natureza dividida em duas ordens (orgânica e inorgânica) 

não estava mais sendo anunciada, e sim enquanto um só organismo. A ciência 

tinha como missão compreender a natureza em sua história e funcionamento. 

Assim, o culto à natureza, no sentido romântico, impregnou certas obras 

literárias da época.  

 
Os grandes roteiros naturais, mostrando variedades, o exotismo e a 
beleza da natureza, faziam contraposição ao mundo vazio e frívolo de 
uma sociedade perdida nos espaços alienados da cidade. O 
nomadismo geográfico de Chateaubriand, o Émile de Rousseau, em 
busca de seus ensinamentos no contato direto com o campo ou a 
“odisseia” de Heinrich Ofterdingen de Novalis são algumas ilustrações 
desta nova visão de mundo. (GOMES, 1995, p, 108).  

 

É com o desejo de realizar uma ciência positiva que surge uma maior 

valorização na relação científica sujeito-objeto entre o final do século XVIII e o 

início do XIX. Os cientistas naturalistas agiam em defesa do avanço cientifico 

levando a um maior avanço do conhecimento geográfico, no tocante à 

sistematização de seu conhecimento. “O domínio das ideias, fortalecidas pelo 

espírito positivo que emerge do pensamento de Augusto Comte, representa o 
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fortalecimento do discurso da parcela conservadora da burguesia”. 

(CONCEIÇÃO, 2000. p. 38). 

 

Na geografia, a pretensão de realizar uma ciência positivista vai 

aparecer em meados do século XIX, quando surgem os chamados sistemas 

geográficos. A ciência geográfica acabou cedendo a essa inspiração, pois até 

então tinha se dedicado mais às questões de política e estatística.  

 

Com as viagens de A. Von Humboldt; surge um maior fornecimento de 

material orgânico, deste modo, “pôde-se de novo admitir a teoria de Herder, 

que representa a terra como um vivo ser individual, e analisa o filho da terra, o 

homem, como produto do torrão, a que ele pertence”. (CONCEIÇÃO, 2000, p. 

107). 

 

Na literatura da história do pensamento geográfico, o estabelecimento 

do marco inicial da geografia moderna vai ocorrer exatamente com as 

publicações de Humboldt e Karl Ritter. A gênese do projeto intelectual 

humboldtiano deriva da convergência entre quatro linhas de pensamento: a 

botânica, geognosia, o idealismo e o romantismo alemão. Nascido numa 

família aristocrática em 1769, Alexander Von Humboldt torna-se um naturalista 

ao iniciar várias expedições científicas pela Europa. Humboldt tinha uma 

preocupação em unir vários saberes com a integração de diversas ciências, 

interessava-se na harmonia dos elementos da natureza. 

 

El proyecto científico de Humboldt tuvo relación com Shiller y Goethe, 
y que este último, al que sisitó em 1794, había estado trabajando em 
um proyecto de novela „sobre el Universo‟ em el que trataba de 
desarrollar su concepción armónica dela natureza. El proyecto 
científico de Humboldt trataba de demonstrar empiricamente esa 
concepción idealista de la armonía universal de la naturaliza 
concebida como um todo de partes íntimasmente relacionadas, um 
todo harmonioso movido por fuerzas internas, como el mismo dirá em 
alguna ocasión.(CAPEL, 1981, p. 6). 

  

 As primeiras coletas de dados realizadas por Humboldt ocorrem num 

primeiro momento em torno da Alemanha, Inglaterra e França e pouco a pouco 

foi introduzido nas expedições um estudo sistemático sobre a natureza. Com a 

forte influência do movimento romântico e da filosofia idealista, Humboldt inicia 

seu projeto científico que tratava de demonstrar empiricamente que a 
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concepção idealista de harmonia com a natureza era movida por forças 

internas e externas a ela mesma. Sua formação científica deve-se a forte 

influência do materialismo e empirismo francês do século XVIII, o método 

utilizado para realizar tais investigações era mediado pelas perspectivas 

históricas da natureza e análises comparativas entre as paisagens. 

  

 Capel (1981) afirma que é no contexto histórico das revoluções Inglesa, 

Industrial e Francesa que se desenvolve o movimento romântico no século 

XVIII. A Revolução Francesa e o movimento romântico marcam o fim de uma 

época cultural em que o artista deixa de ser uma atividade social orientada por 

critérios convencionais e passa a ser valorizado pela sua produção individual. A 

arte transforma-se em outra expressão, criada por padrões próprios, levando o 

indivíduo singular a comunicar-se com indivíduos singulares. No século XIX, no 

romantismo, o tema do desencanto leva a repensar o mundo. Este movimento 

tráz à tona o gosto pelas tradições medievais (muitas delas conservadas na 

literatura de cordel). É com a exaltação da natureza que o movimento 

romântico vai se contrapor ao desencanto que o Iluminismo propagou ao 

enfatizar a ciência/razão. 

 

O culto ao individualismo, o desenvolvimento do nacionalismo, o 
resgate da figura medieval, a idealização do índio e o regionalismo 
são algumas concepções desenvolvidas por este movimento. Contra 
a generalização e o comum, produtos da racionalidade universal do 
Século das Luzes, os românticos opuseram o excepcional. Ele é ao 
mesmo tempo exemplar e verdadeiro, porque constitui uma 
manifestação essencial, não reprodutível, mas compreensível em sua 
instantaneidade contextual. (GOMES, 1995, p, 102). 

 

 

 Em suas viagens científicas, Humboldt fez diversas comparações entre 

as paisagens da superfície terrestre. O contraste do meio natural era a principal 

preocupação desse geógrafo. Humboldt pertenceu à visão histórica14 e 

dinâmica da natureza do século XIX, a qual condicionava o evolucionismo e a 

dinâmica do meio natural.  

 

 As ideias humboldtianas estão calcadas numa relação harmônica da 

natureza que é estabelecida através de vários fenômenos em todo o globo 

                                                             
14

A noção de história que aqui é desenvolvida baseia-se na concepção naturalista, criada no 

século XVIII; naturalistas alemães criam a existência de uma história dos reinos da natureza. 



69 
 

terrestre. Para o autor, os seres em geral passam por um processo evolutivo, e 

deverão ser classificados pela distribuição em grupos nos diferentes espaços, 

latitude e altitude. Para o naturalista quando se descreve a natureza, conta-se 

sua história, que é estabelecida desde o mundo orgânico ao inorgânico. Para 

ele, havia chegado o momento de desenvolver a ciência da Terra baseando-se 

em especulações e elaborações de sistemas.   

 
Humboldt desenvolveu considerações introdutórias sobre a 
diversidade do prazer da natureza e o estudo das leis do universo; 
realizou uma discussão dos limites e métodos de exposição da 
descrição física do mundo; e abordou, por último, a apresentação dos 
três grandes grupos de fenômenos que integrariam a sua obra: os 
fenômenos celestes, os terrestres e os da vida orgânica. (CAPEL, 
2008, p.31). 

 

Ao escrever “Os Quadros da Natureza”, uma relevante obra que 

estabelece a relação entre o mundo físico e as atividades dos seres humanos, 

demonstra a profundidade dos sentimentos que a contemplação e o prazer da 

natureza provocavam nos seres humanos. Em Cosmos, outra obra de mesma 

relevância, Humboldt (CAPEL, 2008) analisa a diversidade da natureza e os 

estudos do Universo, discutindo sobre os limites em se fazer uma exposição 

física e descritiva da natureza.  

 

 Segundo Humboldt (CAPEL, 2008), esta geografia física, tal como a 

definiu no Cosmos, trata da distribuição do magnetismo em nosso planeta, 

segundo as relações de intensidade e direção; no entanto, não é sua 

preocupação analisar as leis que oferecem as atrações ou repulsões dos polos 

da Terra ou ainda demonstrar suas correntes eletromagnéticas.  

 

 A Geografia Física humboldtiana elaborou grandes traços à configuração 

compacta ou articulada dos Continentes, “a extensão de seu litoral comparado 

com sua superfície, a divisão das massas continentais nos dois hemisférios, 

divisão que exerce uma influência poderosa sobre a diversidade de climas, e 

as modificações meteorológicas da atmosfera; mostra o caráter das cadeias de 

montanhas, que soerguidas em diferentes épocas, formam sistemas 

particulares, seja paralelos entre si, ou divergentes e cruzados”. (CAPEL, 2008, 

p.23).    
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 A ciência geográfica inicia seu marco teórico pelas relações existentes 

entre os conhecimentos de geografia física e, nesse momento, inclui as 

análises humanas e sua relação com o reino animal, vegetal e mineral. Nesse 

percurso, vários estudiosos e pesquisadores da época empenham-se em 

formular teses sobre a natureza com o olhar do movimento romântico e/ou 

idealista.  

  

 Nesse cenário, a obra do geógrafo Karl Ritter propõe de maneira direta 

um estudo acerca das relações entre a superfície terrestre e as atividades 

humanas. Com influências do pensamento pestalozziano15, realizou pesquisas 

através das questões sociais, sendo presente no pensamento dos idealistas e 

românticos de sua época.  

  

 O contato de Ritter com as ideias pedagógicas renovadoras de sua 

época serviram como ponto de apoio às suas reflexões. “Ritter viajou com seus 

alunos com o objetivo de concluir sua formação na Suíça, onde visitou a escola 

pestalozziana de Yverdon e junto com seus discípulos frequentou cursos em 

Genebra, sobre história e literatura.”. (CAPEL, 2008.p.38). Com as reflexões de 

J.J. Rousseau no Emílio ou Da Educação, passa a ler e interessar-se pelos 

métodos de Pestalozzi, que surgiu com a leitura do Emílio. É com o “método do 

estímulo” que Pestalozzi privilegiou a visão de mundo baseada na relação 

homem-natureza.  

  

 Ritter entendeu que existem conexões entre os aspectos físicos e 

humanos na natureza e que tais estímulos são promovidos pelos próprios 

homens, daí a importância em estuda-los. No entanto, a geografia ritteriana 

                                                             
15

 “Tem-se defendido que a obra de Ritter, em particular sua Erdkunde, não é mais do que 

aplicação do método de Pestalozzi `a geografia. Apesar da discussão que existe sobre este 
ponto, é indubitável que há uma parte importante de verdade nesta afirmação que, de qualquer 
maneira, mostra a profunda influência da pedagogia pestalozziana no geógrafo alemão. 
Influência que atinge aspectos muito diversos de sua obra, desde a utilização do conceito de 
"tipo" à sua produção cartográfica, que foi interpretado em relação com a importância que dá 
Pestalozzi ao desenho, e como forma de visualização intuitiva das unidades geográficas. Ritter 
admirava em Pestalozzi, além de seus métodos pedagógicos, seu - simples cristianismo 
autêntico, livre de qualquer imitação racionalista, e se interessou por suas iniciativas sociais, 
como as escolas para pobres e para a educação dos camponeses. Toda sua vida e obra estão 
profundamente impregnada por este cristianismo evangélico que certamente influiu também na 
sua carreira, já que era de igual modo importante em círculos muito influentes em Berlim”. 
(CAPEL, 2008.p. 41). 
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não deve ser apenas lida como descritiva, pois há uma interconexão entre os 

fenômenos naturais e os seres humanos. 

 

O conhecimento geográfico começou a alçar voos por outros lugares da 

ciência. Caminhando em conjunto com a história, a geografia deveria designar 

todos os processos ocorridos no espaço. Dessa forma, Ritter desenvolve um 

sistema espacial de relações com leis da natureza estabelecidas pelas 

concepções de finalidade e determinismo ambiental.  

 

Os aspectos naturais da superfície terrestre passaram a ser estudados 

em si mesmos. Suas leis foram lidas de forma independente, mas com 

relações mútuas entre sociedade-natureza, em que a superfície terrestre 

servirá de palco para as atividades humanas. “A natureza é uma energia 

universal, uma força homogênea que tende a tudo dissolver em uma massa 

fluida. [...] Estas ideias mantêm ligações estritas com o desenvolvimento da 

ciência da época”. (GOMES, 1995, p. 96). Essa constatação tem grande 

importância na história do pensamento geográfico, porque precisamente foi 

com esta função que a geografia garantiu sua continuidade e desenvolvimento. 

 

 

3.4 Um revolucionário a frente do seu tempo. 

 

“Fossem edis de uma cidade, sem exceção, homens 
de um gosto perfeito; ainda que cada restauração ou 
reconstrução de um edifício se fizesse de maneira 
irrepreensível, nem por isso todas as nossas cidades 
deixariam de oferecer o terrível e fatal contraste do 
luxo e da miséria, consequência necessária da 
desigualdade social, da hostilidade que separam em 
dois o corpo social” (Èlisèe Reclus, O Homem e a 
Terra. Tomo I, Cap. I Origens(2011).  

 
 

Reclus exerceu uma grande influência na ciência geográfica francesa 

com imenso prestígio no público europeu, sobretudo, nas classes populares e 

na comunidade científica, participando de Congressos Internacionais de 

geografia, além de ministrar aulas em Bruxelas e ter dado cursos na Grã 

Bretanha, sendo assim conhecido por inúmeros geógrafos nas universidades. 
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 De início, Elisée Reclus realiza um ambicioso estudo da superfície 

terrestre. Em sua obra La Terre. Description des phénomenes de la vie du 

Globe, publicada em 1868, o geógrafo utilizou-se das ideias darwinianas que 

foram trazidas por intermédio dos cursos que obteve com Ritter , de modo que 

no momento da sua publicação tornou-se a primeira grande obra que trouxe 

um reflexo impactante das ideias de Darwin na ciência geográfica. Para o 

geógrafo francês sua obra trazia um quadro da geografia física do planeta 

Terra, a fim de depois estudar os fenômenos da vida, dentre os quais o ser 

humano e seus problemas de adaptação com o meio natural. Em seus escritos 

também vamos observar a influencia do romantismo, em particular ritteriano.  

 

Más allá de influencia del pensamento roussoniano sobre la natureza 
harmoniosa y la necessidade de que el hombre obedezca a las leys 
naturales; com las naciones anarquistas de armonía y fraternidade 
universales; y com el impacto de la ecologia darwinista”. (CAPEL, 
1981. p.302).  
 

Ao entrar na Sociedade Geográfica de Paris, seu convívio com 

exploradores e geógrafos foi mais fácil e Reclus pôde dispor da excelente 

biblioteca daquela instituição, utilizando-se de relatórios inéditos. No entanto, 

Reclus não se contentou em escrever apenas livros para viajantes, procurou 

também escrever um Dictionaire des communes de France, publicado em 

1864; L‟ Histoire „ un Ruisseau, publicado em 1869 e destinado à literatura 

infantil; e La Terre, uma descrição dos fenômenos da vida do globo em dois 

volumes. 

 

Reclus lançava como ponto de partida a descrição dos movimentos 

gerais que eram produzidos na superfície do Globo, desde continentes até 

mares dentro da visão evolucionista. O impacto do darwinismo e do 

evolucionismo está também presente em outra obra publicada em 1903, a 

saber: L‟ Homme et laTerre e, na qual o geógrafo traz um quadro da evolução 

humana sobre a Terra, através das condições de todo o ambiente físico. 

 

No olhar reclusiano, a geografia histórica tem a vantagem de identificar 

uma questão fundamental que é a do desenvolvimento desigual dos indivíduos 

nas sociedades coletivas, as quais se desdobram em sociedade de classes e 

na falta de equilíbrio entre os homens e as classes, que levam a uma 
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sociedade com problemas que violam a justiça, provocando sempre a 

subordinação ao outro.  

 

Para Reclus, a natureza seria um modelo de organização anarquista de 

sociedade, devido sua harmonia e cooperação na luta pela vida. Para este, a 

ciência geográfica não vê isoladamente a paisagem ou a ação do ser humano, 

mas como ocorrem as relações estabelecidas entre sociedade e meio, que vão 

além de descrições de paisagens, pensando o território em sua totalidade, 

onde ocorrem transformações tanto na natureza, quanto nos seres humanos. A 

natureza é determinada pelas ações humanas na formação das cidades, bem 

como no campo. 

 

Reclus estabelece leis fundamentais para o desenvolvimento humano, 

admitindo que toda sociedade está organizada pela divisão de seus membros 

em classes, fato que não existia nas sociedades primitivas. Para o geógrafo 

francês (CAPEL, 1981), os seres humanos produziam seus próprios espaços, 

já que durante a infância nas sociedades, estes viviam isolados ou agrupados 

em tribos. Os homens lutavam na tentativa de sobreviver em meio às florestas, 

aos ataques dos animais selvagens e à fome. 

 

Na leitura reclusiana, há duas categorias fundamentais: o espaço e o 

tempo. No pensamento do geógrafo anarquista, há uma linha de recortes 

históricos estruturais, no qual o espaço é a categoria analítica de seu construto 

(CAPEL, 1985).  

 

Conforme o autor, a conjugação espaço-tempo exprime a relação 

sociedade-natureza e pode explicar a organização das sociedades com base 

nas relações do homem com seu meio (CAPEL, 1985). A forma de conhecer a 

área geográfica proposta por Reclus leva a refletir sobre as condições 

históricas. O espaço compreende o problema central em toda a sua teoria 

geográfica, marcando uma vida intensa voltada para o ideal de superação 

humana. 

 

Ao fazer a leitura do desenvolvimento das sociedades humanas na 

correlação espaço-tempo, observa o desenvolvimento do capitalismo, do 
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Estado e da religião, enquanto fenômenos de exploração e de dominação da 

classe trabalhadora e dos povos, enquanto causas de destruição das fontes de 

vida do planeta Terra. Fundamentado sempre nos pressupostos da ciência e 

do progresso, torna-se um fervoroso adepto da revolução social, verificando 

que ela seria a única forma de realizar as mudanças bruscas que permitiriam a 

emergência da emancipação social. 

 

A crítica radical de Reclus ao capitalismo tem sua base nos 

pressupostos positivistas da ciência e do progresso. Na sua leitura com a ideia 

de progresso, houve um aumento de riqueza social, distribuição e consumo, 

gerando uma expansão demográfica. Como resultado, várias mudanças 

ocorreram no meio social, tais como o uso de matérias-primas, levando á 

destruição das bases da vida na terra (animal, vegetal e mineral) em nome da 

sobrevivência histórica da espécie humana.  

 

Compreende o autor que o sucesso de uma sociedade fundada sobre a 

injustiça deve-se a exploração dos seres humanos. Os progressos tecnológicos 

serviam a poucos: enquanto milhares de crianças sucumbiam à fome e à 

miséria em contrapartida havia grande desperdício de gêneros alimentícios que 

ficavam estocados, numa lógica na qual predominavam as relações puramente 

capitalistas. Contrapondo-se a esta situação, o geógrafo Reclus ressaltava o 

caráter de abundância existente na riqueza dos solos. Considerava que a fome 

não era apenas o resultado de um crime coletivo, mas o resultado da má 

distribuição das riquezas, bem como do aumento da destruição da natureza. 

 

 Os escritos de Elisée Reclus são consagrados por ser não só fruto de 

pesquisas de um grande geógrafo, mas também como uma importante 

contribuição de um militante. Suas pesquisas em geografia não foram apenas a 

serviço da “ciência geográfica”, mas também a serviço do seu ideal político 

anarquista, que concebia uma sociedade constituída por “homens livres e 

iguais em uma sociedade sem leis e sem autoridade” (GIBILIN, 1982, p. 7).  

 

 Para Lacoste (2005), a filosofia anarquista esteve atrelada todo tempo 

às análises geográficas reclusianas, na qual fundamenta a luta pela liberdade 

de todos os indivíduos no meio social. Suas ideias eram balizadas pelas 
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denúncias de opressão mediadas pelas relações de dominação do Estado 

capitalista que eleva ao poder e a riqueza a classe dos ricos em detrimento dos 

pobres e, por estas razões, a geografia reclusiana foi colocada no ostracismo. 

A geografia de Vidal de La Blache e F. Ratzel privilegiou o conhecimento 

geográfico funcional ao Estado e seus grandes expoentes foram elevados à 

categoria de fundadores da geografia moderna.  

 

3.4. O contexto da geografia moderna de F. Ratzel e V. La Blache: na 

contramão do pensamento reclusiano 

  

 Com as bases lançadas no século XVII, principalmente a partir da teoria 

cartesiana estabelecendo os alicerces do conhecimento científico, 

compreende-se que os séculos seguintes foram primordiais para a construção 

do campo das ciências humanas e, em especial, das teorias da ciência 

geográfica. Um olhar ampliado na história do pensamento geográfico 

demonstra que figurava um prestígio acerca das teorias geográficas de Vidal 

de La Blache e de F. Ratzel, através dos recortes regionais e da geopolítica, 

com base nos fundamentos positivista, evolucionista e naturalista instaurados 

na modernidade.  

 

 A geografia estabelecida no século XIX trouxe em sua base o conjunto 

de aspectos teóricos e políticos dos ideais ratzelianos tendo no bojo a 

Unificação da Alemanha. Ratzel tinha conhecimento do atraso político em 

relação a outros países. Em suas teses, as influências humanas sobre o meio 

natural foram uma constante, sobretudo, acerca das questões relativas ao 

processo migratório em direção ao centro e ao leste europeu. Para citar as 

influências no pensamento desse geógrafo, 

.   

restaria falar do filósofo Herder, que aí ocupa um lugar de destaque. 
Esse autor, um dos participantes do movimento Sturm und Drang, foi 
um dos principais expoentes do romantismo alemão da segunda 
metade do século XVIII e um crítico do pensamento ilustrado. Se a 
postura romântica trabalhava no sentido de afastá-lo do cientificismo 
positivista assumido por Ratzel, o anti-iluminismo aproximava-os. No 
cerne da crítica à Ilustração, um ideal nacionalista – contrário, 
portanto ao cosmopolitismo e ao universalismo subjacentes àquele 
pensamento – alimentava as formulações dos dois autores. Ratzel 
posicionou-se explicitamente quanto a esse ponto, aparecendo em 
suas páginas avaliações refutativas das colocações de Rousseau e 
de Montesquieu. (MORAES, 1990, p. 16). 
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 Com as reflexões de Von Herder surge um repensar da concepção de 

Nação marcada fortemente pelo romantismo, que servia de contraponto a 

doutrina liberal do Iluminismo. A relação romantismo e nacionalismo fez a 

nação ser concebida como entidade pautada nos seus costumes e tradições de 

um povo. Como observa Conceição: 

 

A nação é concebida como uma entidade superior formada pela 
história, religião, língua ou pela raça alimentada pelo espírito do povo, 
e o Estado é projeto do seu futuro, mas só pode criar o Estado 
perfeito a nação resultante da educação do homem perfeito. A 
tradição do espírito do povo confere à nação uma entidade 
supranacional, o povo como força criadora do novo. (CONCEIÇÃO, 
2010, p. 266). 

 

 A referida autora, ao fazer a crítica à ilustração, entende a ilustração 

como condição de refinamento dos costumes e ideias. Assim, a questão da 

historicidade vem à tona como entendimento do que acontece em cada dia, 

pois “a história é vista como um todo, dentro do qual cada particularidade se 

manifesta como um todo, mas que só se revela enquanto singularidade no todo 

em que ela faz parte”. (CONCEIÇÃO, 2010, p.267). 

 

 Esse pensamento político é justificado como uma contraposição alemã 

em nível conservador e das forças políticas contra os ideais revolucionários da 

época. Um intenso debate nos meios acadêmicos foi lançado pela 

representação dos fundamentos positivistas, naturalistas e darwinistas em 

contraponto aos dos historicistas em pleno século XIX.  

 

 Ratzel aponta um novo campo de conhecimento com a leitura da sua 

antropogeografia no pensamento geográfico. Para Moraes (1990), o geógrafo 

estabeleceu ao longo de suas obras um vínculo entre as discussões sobre a 

geografia política, etnografia, distribuição geográfica das sociedades humanas, 

bem como características ambientais das diversas regiões do globo. É com o 

conceito de „complexos da Terra‟ que surge um fundamento de sistemas nas 

relações estabelecidas entre homem e natureza. Nesse sentido, Ratzel elabora 

um conjunto de leis gerais formuladas mediante raciocínios dedutivos que 

resultaram em conceitos e teorias das descrições, que vão compor um quadro 
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complexo de determinações a serem seguidas enquanto política expansionista 

do Estado Nação.  

 

 Sua concepção de território e Estado é concebida através de uma leitura 

orgânica, em conexão com o espaço.  A ideia de Estado como organismo tem 

a relação da forma de vida dos seres humanos no meio social. O Estado 

enquanto garantia da ordem (CONCEIÇÃO, 2010b) tenderia a reger, segundo 

suas leis, a vida dos seres na Terra.  

 

 Para Ratzel, o “ideal nacional” ou a “política nacional” são fenômenos 

que devem expressar mais que a raça e a língua comum num território comum. 

Desse modo, o povo alemão aspirou dar uma forma política a sua comunidade 

agrupando-se num território próprio (LACOSTE, 2005). Com essas ideias, o 

autor propõe a junção povo e solo, enquanto agente articulador de um Estado.  

 

 Destarte, o povo com seu espírito “Volksgeist” e, sobretudo, com seu 

sentimento territorial passaria a obter uma ligação permanente com o solo, 

região ou país e o Estado teria a função orgânica e moral de lançar a 

articulação entre tais elementos numa política de Estado Nação, com a 

desarticulação das desigualdades no sentido dos desenvolvimentos das 

regiões, buscando a centralidade regional enquanto centro de poder (COSTA, 

2010).  

 

 Nessa direção, observa-se que a matriz inspiradora ratzeliana advém do 

pensamento de E. Haeckel. A mesma vai possuir uma conotação diferenciada 

por ter objetivado as dinâmicas das sociedades humanas. Contudo, era 

necessária a superação da compreensão da vida orgânica além da energia 

vital dos seres vivos. Para o geógrafo a reflexão acerca das mútuas relações 

existentes na Terra deve ser condensada numa noção de unidade terrestre. De 

acordo com Carvalho,  

 

a consideração dessa “unidade terrestre”, solo uma perspectiva 
antropogeográfica, implicava a necessidade de enfrentar, com o 
devido rigor, as formulações que buscavam dar conta do 
relacionamento entre os integrantes dessa unidade, especialmente 
aquele estabelecido entre a unidade e o meio físico. (CARVALHO, 
2004, p.76). 
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 As análises ratzelianas são calcadas nas repostas da relação homem- 

meio, descritas enquanto determinações em suas análises. Esta relação deve 

ser analisada na ciência geográfica como uma troca, num contexto que expõe 

toda a dinâmica evolutiva das espécies (LACOSTE, 2005).  

 

 Com a elaboração dos discursos pautados nos procedimentos 

geográficos, consequentemente na antopogeografia, Ratzel possibilitou a 

construção de áreas de conhecimento com características pouco restritivas, 

que se diferenciavam de outras ciências, principalmente pelo alcance da 

observação.  

 

 Nesse sentido, o geógrafo amplia suas análises em torno da 

complexidade do objeto geográfico, da política, do Estado e do território, já que 

esta ciência é capaz de dar exigências investigativas do conjunto de fatores 

políticos econômicos e geográficos que envolvem o entendimento do 

mencionado objeto. A existência de inconsistências nas comparações entre 

Estado e organismos naturais leva Ratzel a fazer críticas as ideias que 

concernem a concepção orgânica de Estado unilateral e incompleta, enquanto 

imagem obscura, a qual considera a apropriação do solo sem determinações 

políticas (MORAES, 1990). 

 

 A grande questão dessa crítica em Ratzel está na observação da 

interação dos elementos geográficos, políticos e econômicos, como elevado 

grau de autonomia na composição do Estado enquanto “articulação orgânica”. 

O autor contribui como afirmação dessa articulação, permitindo o não 

isolamento dos territórios pela posse política do espaço, buscando 

características territoriais das realidades do povo, das realidades telúricas, 

históricas e sociais.  

 

 Para Ratzel, o solo deveria ser um elemento vivo de interesse para 

estudiosos do Estado. Pois este apresenta formas definidas e localizadas no 

espaço, integrando um conjunto de fenômenos que a geografia tem por 

objetivo descrever, avaliar, apresentar, comparar de acordo com os 

procedimentos científicos.  
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 Com as teses de Ratzel; surgem modelos e teorias de desenvolvimento 

político e econômico com o objetivo de uma maior articulação entre os Estados, 

mediante o processo unificador das regiões. Tais influências chegam a um 

modelo francês, levando-o ao aprimoramento dessas reflexões e logo após 

passa a ser utilizado enquanto modelo ideal para o espaço europeu 

(LACOSTE, 2005).   

 

 Na França, a sociedade geográfica elege o modelo Vidalino como 

relevante contribuição a tais formações. Para La Blache, o modelo de Ratzel 

possuía uma característica naturalista que acabava por minimizar o ser 

humano ao condicionante físico. Nesse sentido, o autor valorizou a ideia da 

liberdade humana, colocando o ser humano como um ser ativo que sofre a 

influência do meio em que vive, mas que também atua sobre ele.  

 

 As noções de determinismo, região, gênero de vida, áreas culturais vão 

surgir por toda direção com La Blache. Santos (2008) afirma que são múltiplas 

as formas de evocar o estudo da geografia, que culminou em duas tendências 

fundamentais e opostas: por um lado um grupo de geógrafos vai refletir a 

relação homem-natureza e por outro as atenções são todas para os elementos 

da cultura material que caracterizaria uma determinada área.  

 

 Fruto do pensamento vidalino, 

 

a „região geográfica‟, considerada a representação espacial, senão 
única, ao menos fundamental, entidade resultante, pode-se dizer, da 
síntese harmoniosa e das heranças históricas, se tornou um 
poderoso conceito-obstáculo que impediu a consideração de outras 
representações espaciais e o exame de suas relações. (LACOSTE, 
2005, p. 64). 

 

  Essa maneira de recortar previamente o espaço em certo número de 

“regiões”, das quais só se deve constatar a existência, uma forma de ocultar 

todas as demais configurações espaciais, foi difundida com enorme sucesso no 

pensamento geográfico. Considerou-se a região como um produto da história; 

os geógrafos utilizam esta noção política para denotar conjuntos regionais, 
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quer sejam geológicos, climáticos, demográficos, botânicos, econômicos ou 

culturais. (SANTOS, 2008).   

 

 Com esta nova concepção de geografia, vai ser fundamentada uma 

visão unitária buscando a elaboração de uma síntese entre natureza e cultura, 

cuja concretude vai ser expressa na paisagem enquanto definidora das várias 

regiões (COSTA, 2010). Nesse encaminhamento teórico. La Blache buscou 

entender o que vai chamar de “gênero de vida”, ou seja, a expressão das 

relações humanas mediante as intempéries naturais e sua contribuição no 

potencial tecnológico em cada agrupamento.  

 

 Para La Blache, com este estudo, poder-se-ia contribuir nas análises do 

Estado, em busca de um melhor entendimento acerca das necessidades de 

cada grupo, bem como seu nível de organização. Este é um dos paradigmas 

da escola moderna francesa de geografia, a qual vai reforçar a ideia de região 

enquanto unidade de estudo da ciência geográfica. 

 

Após Vidal, que levantou o plano de uma volumosa Geografia 
Universal, a descrição geográfica de qualquer país, que seus 
discípulos irão realizar, consistirá em apresentar diferentes „regiões 
que o compõem‟ e a descrevê-las, umas após outras. Esse método 
que não provocou críticas conheceu um sucesso considerável no 
mundo inteiro e fez o renome da escola geográfica francesa. 
(LACOSTE, 2005, p. 61). 

 

 Como naturalista, apesar de sua crítica a Ratzel, La Blache não vai 

recusar, nem minimizar a influência dos fatores da natureza sobre os seres 

humanos em sociedade. Para La Blache, o meio seria o resultado da difusão 

geográfica, um fenômeno dos processos de combinações das forças que a 

constituem, num movimento estático e dinâmico. 

  

 Conforme Gomes (2010), a ideia de meio para Vidal tem a mesma 

característica sintética, porque corresponde à fusão de forças de origem 

diversas que agem simultaneamente, dando-lhe uma forma circular. Dessa 

forma, o meio aparece como um todo que reúne os diversos elementos em 

conexão, em que um é causa e efeito dos outros. Carlos (2011) vai reforçar 

esta análise afirmando que nos   
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primórdios da disciplina geografia deparamo-nos com o termo 
ecúmeno designando a da terra ocupada pelo homem (ou, se 
quisemos, o espaço habitável). Tratava-se, fundamentalmente, de 
constatar a ação do homem sobre a Terra em suas diferenciações. 
Surgiram daí algumas categorias de análise que compõem o arsenal 
analítico dos geógrafos, associando a geografia à categoria de 
localização. Vidal de La Blache, por exemplo, associava o termo 
geográfico” àquele da localização, pois, segundo sua concepção, a 
história de um povo é inseparável da região que ele habita” e “ o 
homem foi, ao longo do tempo, o discípulo fiel do solo. O estudo 
deste solo contribuirá a esclarecer o caráter, os modos, e as 
tendências dos habitantes. Assim, do contato com a natureza 
depende-se o conceito de meio. (CARLOS, 2011, p.153). 

 

 

 Dessas forças que movimentam a relação homem/natureza, surge o 

termo civilização enquanto ponto de partida de uma análise da região. Ao 

utilizar o termo civilização, denota-se a formação de um lugar, cuja paisagem 

foi transformada pelos seres humanos; “não é para fazer-se dele um conceito 

operatório, um instrumento de análise, mas apenas para designar (nem mesmo 

definir) a realidade concreta do desenvolvimento histórico „local‟, cujas 

determinações específicas constituem o verdadeiro objeto de análise” 

(SANTOS, 2008, p.37). 

 

 Vidal, ao pensar a ideia de região como objeto de estudo da ciência 

geográfica16, gera uma identificação da leitura escalar pelos domínios naturais. 

Na teoria lablachiana, a paisagem é, ao mesmo tempo, um ponto de partida e 

de chegada para realizar um estudo regional (LACOSTE, 2005). Com esse 

poder de análise, os Estados utilizaram os conhecimentos geográficos para 

tomadas de territórios mediante o processo colonizador.  

 

La Blache introduziu a ideia das descrições regionais aprofundadas, 
que são consideradas a forma, a mais fina, do pensamento 
geográfico. Ele mostra como as paisagens de uma „região‟ são o 
resultado da superposição ao longo da história, das influências 
humanas e dos dados naturais. (LACOSTE, 1993, p. 60).  

 

 A geografia passa a ser uma ciência que estuda os lugares ou geografia 

dos lugares. Nesse sentido, foi intento de Vidal ler o lugar e os homens no 

lugar, a fim de definir uma região. O pensamento político elaborado, através de 

suas leituras regionais serviram para uma perfeita organização política, mas 

                                                             
16

 Notas de sala de aula ministrada pela professora Drª Alexandrina Luz Conceição, na 

disciplina História do Pensamento Geográfico, em 16 de outubro de 2012.  
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numa política de planejamento do capital, pois quebram-se fronteiras e criam-

se territórios numa primazia da leitura política do Estado Nação. 

  

Vidal de La Blache não deu, entretanto, seguimento ao raciocínio que 
assim havia anunciado, ao impor a noção de uma geografia regional 
dualista reducionista. É certo que ele, como outros geógrafos de sua 
geração, procurou definir as relações tão particulares que se 
entretessem entre o homem e o espaço que o envolve, por exemplo, 
como uma noção de gênero de vida, de tal modo que a personalidade 
do homem termina por ser marcada pela personalidade regional 
(SANTOS, 2008, p. 55). 

  

 A ideologia engendrada pelo capitalismo quando de sua implantação 

tinha de ser adequada às suas necessidades expansionistas em países 

chamados de “centros e periféricos”. Nesse momento histórico, cria-se a 

necessidade de expansão comercial, a fim de obter novas terras, e o 

conhecimento geográfico vai ser convocado a representar um papel importante 

nessa transformação (SANTOS, 2008).  

 

 Com estas políticas imperialistas, observa-se o avanço da ciência 

geográfica em direção à formação de um império do capital. Conforme Gibilin 

(2005) a geografia da França em 1903 não apresentava nenhuma discussão 

quanto às questões territoriais e políticas. 

 

 Santos (2008) destaca que, nascida tardiamente como ciência oficial, a 

geografia teve dificuldades em desligar-se de interesses maiores. Como uma 

de suas grandes metas conceituais da geografia foi justamente esconder o 

papel do Estado, da existência de classes na organização da sociedade e do 

espaço.  

A geografia, enquanto descrição metodológica dos espaços, tanto 
sob aspectos que se convencionou chamar „físicos‟, como sob suas 
características econômicas, sociais, demográficas, políticas (para nos 
referirmos a um certo corte do saber), deve absolutamente ser 
recolocada, como prática e como poder,  no quadro das funções que 
exerce o aparelho de Estado, para o controle e organização dos 
homens que povoam seu território e para guerra. (LACOSTE, 1993, 
p. 23).  

 

  

 A geografia enquanto instrumento de conquista colonial passou a ser 

uma orientação geral em Nações europeias. Pois em todos os países 

colonizadores existiam geógrafos empenhados na formação dos Estados 
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colonizadores, já que a colonização e a geografia possuíam relações muito 

estreitas. Para Lacoste (1993), se a geografia serve, em princípio, para fazer a 

guerra e para exercer o poder, ela não servirá somente para estes fins. Em 

suas funções ideológicas e políticas vão servir também para o mascaramento 

dos procedimentos de utilidades práticas na análise do espaço, sobretudo na 

condução das guerras ou ainda na organização do Estado e na prática do seu 

poder.   

 

 Com o avanço do capitalismo, ler o espaço tornou-se mais complexo. Os 

sistemas políticos avançaram em nível planetário. O desenvolvimento do 

processo de espacialidade acarretará na evolução de um saber pensar o 

espaço em busca de uma familiarização de cada um com seus instrumentos 

que permitirão observar as múltiplas representações do espaço de maneira a 

dispor de um instrumental de ação e reflexão. Dentre eles, permanecem os 

discursos geográficos que são utilizados de forma estratégica como um 

instrumento de poder, mascarando a importância dessa ciência para formar 

sujeitos livres das amarras capitalistas.   

  

 No entanto, o conjunto de aspectos teóricos e políticos da ciência 

geográfica no século XIX não foi guiado em favor das articulações capitalistas, 

através das investidas no tocante à dominação dos Estados com o domínio do 

conhecimento de seu território e seu povo. Mas engendrou uma via de mão 

dupla com o pensamento de Elisèe Reclus, que buscou acabar com as 

estruturas coercitivas e autoritárias da liberdade sob a mediação do Estado.  

Nesta direção, este autor sai à frente de seu tempo. Ao fazer duras críticas ao 

Estado, inaugura outra forma de pensar as relações sociais, bem como a 

produção do espaço capitalista. 

 

 Para Lacoste, “Reclus era um homem do século XIX, como muitos 

outros homens de alta cultura, era a esperança de um mundo melhor” 

(LACOSTE, 2005, p. 4). Em sua imensa obra, não podemos separar o libertário 

do geógrafo, pois seu projeto não foi o de imaginar um ideal de sociedade, mas 

dissolver as múltiplas formas de opressão que impediam o desenvolvimento do 

homem em uma sociedade mais justa. 
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Buscamos então compreender o discurso reclusiano, enquanto resultado 

do conjunto das reflexões que foram construídas através de sua concepção 

anarquista de mundo a fim de entender suas afinidades eletivas, bem como 

sua concepção de geografia. 
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4. AS AFINIDADES AFETIVAS DO PENSAMENTO RECLUSIANO: 

PROUDHON, BAKUNIN, KROPOTKIN 

 

Salienta-se neste capítulo a importância de entender o pensamento 

anarquista no início de sua construção. A filosofia anarquista surge como 

continuidade do pensamento filosófico muito anterior ao século XIX. Esta tem 

em seu bojo “a luta coletiva ou a luta isolada contra a autoridade; essa 

autoridade pode ser tanto o Estado (coação política) quanto o Capital (coação 

econômica) ou a Religião (coação moral).” (COELHO, 2008, p.15).  

 

Na filosofia anarquista, a prática da vida só poderá ser encontrada nas 

novas formas de agrupamento em que exista uma sociedade livre e liberta da 

autoridade opressora do Estado. O Estado surgiu para manter a instabilidade 

nas relações entre o conjunto de indivíduos que estavam inseridos na divisão 

do trabalho, privilegiando a aristrocracia dominante (SPOSITO, 2004). 

 

Nesse sentido, é nosso intento buscar refletir sobre as bases filosóficas 

que estão presentes, no pensamento anarquista a partir de seus precursores e, 

de forma primordial, buscar entender as relações dialógicas existentes na 

polifonia do discurso reclusiano, com base nas categorias analíticas: natureza, 

liberdade, igualdade e sociedade. Pois, o termo anarquia é tomado em sua 

acepção “ausência de governo”, “sociedades sem chefes”. Nessa filosofia, a 

prática da vida, só poderá ser encontrada nas novas formas de agrupamentos 

em que exista uma sociedade livre e liberta da autoridade opressora do Estado.  

 

4.1. Incursões na teoria anárquica e o círculo de afinidades reclusiano  

 

 No contexto da tradição revolucionária da França do século XIX, 

discutiam-se os caminhos e fins para uma revolução social. No plano da 

ciência política, alguns pensadores detectam uma tendência regeneradora do 

social, com o pensamento anticapitalista que elaborou elemento teórico para a 

negação do Estado e da propriedade privada.  
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 Do ponto de vista histórico, o anarquismo propõe a crítica à sociedade 

vigente numa visão da sociedade ideal do futuro. Por isso criticam 

principalmente as autoridades que é o princípio dominante nos modelos sociais 

(PELLETIER, 2011). Para os anarquistas, enquanto o ser humano estiver preso 

às redes da obediência, e acostumado, a delegar sua vida a outa pessoa, sua 

razão permanecerá adormecida (COELHO, 2008). É nesse sentido que os 

homens devem utilizar sua razão como definidora de seus próprios atos. Para 

isso, deve-se abater toda e qualquer força que venha a oprimir sua razão, 

sejam as forças advindas das instituições ou dos próprios homens. 

  

 É sobre o arquétipo de uma sociedade que investe no desenvolvimento 

do individualismo que surge o pensamento anarquista como expressão de uma 

nova sociedade. O anarquismo vai discordar do acordo tácito criado no meio 

social, não reconhecendo mais a divisão entre governantes e governados, 

exploradores e explorados procurando estabelecer a harmonia na sociedade 

(PIOZZI, 2006). Diverge ainda da sociedade que possui formas 

preestabelecidas e cristalizadas pela lei, em que seus membros não são 

sujeitos a uma autoridade classificada como representante da sociedade. 

 

O principal vetor negativo do anarquismo dirige-se contra os 
elementos essenciais que constituem o ESTADO Moderno: sua 
territorialidade e a consequente noção de fronteiras; sua soberania, 
que implica jurisdição exclusiva sobre todas as pessoas e 
propriedades dentro de suas fronteiras; seu monopólio dos principais 
meios de coerção física, com o qual busca manter essa soberania 
tanto interna como externamente; seu sistema de direito positivo que 
pretende sobrepor-se a todas as outras leis e costumes, e a ideia de 
que a nação é comunidade política mais importante. O vetor positivo 
do anarquismo volta-se para a defesa da “sociedade natural”, isto é, 
uma sociedade regulada por indivíduos e grupos livremente 
formados. (BOTTOMORE. 2001.p.11). 

  

 

 O anarquismo surge como um movimento político que defende a 

organização social baseada na cooperação dos indivíduos livres e autônomos, 

abolindo todas as formas de poder. Este acredita numa sociedade em que os 

indivíduos se auto-organizem e que todos possuam a mesma capacidade de 

decisão. 

 
Mas uma distinção importante é a que se estabelece entre o 
anarquismo individualista e o anarquismo socialista. O primeiro 
enfatiza a liberdade individual, a soberania do indivíduo, a 
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importância da propriedade privada ou a sua posse, podendo ser 
considerado um liberalismo levado às consequências extremas. O 
anarquismo socialista, ao contrário, rejeita a propriedade privada 
juntamente com o Estado, como a principal fonte da desigualdade 
social. Insistindo na igualdade social como condição necessária para 
máxima liberdade individual de todos, o ideal anarquista socialista 
pode ser caracterizado como individualidade na comunidade. Ele 
representa uma fusão do liberalismo com o socialismo: socialismo 
libertário. (BOTTOMORE. 2001.p.11, grifo da autora). 

 

 Embora o anarquismo se baseie em fundamentos intelectuais liberais, 

entre os quais a distinção entre Estado e sociedade, o caráter multiforme da 

doutrina torna difícil distinguir com clareza diferentes escolas de pensamento 

anarquista (BOTTOMORE. 2001).  

 Sob esse direcionamento, o anarquismo vai invocar a luta, o conflito, 

sem que o peso de uma autoridade esteja à frente do processo, pois há uma 

ideia diferenciada entre liberdade e Estado. Na medida em que a produção do 

espaço reforça as relações sociais, políticas e econômicas de forma 

hierárquica, esta se converte num outro foco da crítica anarquista. Com efeito, 

Peet (1989) afirma que o anarquismo implica no conhecimento e compreensão 

de cada pessoa, bem como do meio onde vive, de modo que possa prevalecer 

a liberdade individual com respeito mútuo.  

 
Esto significa em realidade lograr la síntese final entre la 
introspección y la extroversión, entre uno y los demás, entre el 
espacio interior el exterior. El hombre fundido com los hombres, pese 
a que persista el hombre individual, y los hombres evolucionam. Esta 
es la mejor garantia para uma evolución superior. (PEET, 1989.p. 27).   

 

O pensamento político e econômico anarquista não se limita em atender 

as necessidades básicas de um povo. Para os anarquistas, é preciso superar o 

sistema que necessita utilizar as estruturas autoritárias para acabar com a 

liberdade e o desenvolvimento dos seres humanos. “Em lugar del capitalismo, 

desean una asociación libre de las fuerzas productivas basadas em el trabajo 

cooperativo, cuyo objetivo sería la satisfaccíon de todas las necessidades de 

cada membro de la sociedade.(BREITBART, 1989, p.12)”. 
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4.2. O constructo dos ideais anarquistas com Proudhon e Bakunin 

 

 Dentre as reflexões mais relevantes da teoria anarquista, vamos nos ater 

as afinidades do pensamento reclusiano com seus contemporâneos Pierre 

Joseph Proudhon (1809-1865), M. Bakunin (1814-1876) e P. Kropotkin (1842-

1921) na construção do conglomerado ideológico que ganhou força enquanto 

pensamento revolucionário na modernidade.  

 

 Entre os participantes ativos do anarquismo, encontra-se Pierre Joseph 

Proudhon17. No opúsculo18 “O que é a propriedade?”, o autor faz crítica às 

relações fundadas sobre o interesse privado, a qual deságua na proposta de 

modelo social capaz de harmonizar plenamente igualdade econômica baseado 

na liberdade do pessoal e política. Ao reconhecer na livre concorrência e na 

propriedade fundamentada no trabalho condições imprescindíveis para que a 

liberdade e a igualdade dos produtores se universalizem, a economia política 

de Proudhon incorpora o modelo societário oriundo das concepções 

burguesas.  

 

 Há duas formas de representação da sociedade segundo Proudhon. 

Uma nasce do agregar dos seres primitivos com a ideia de liberdade. Esta 

nasce a partir da posse da natureza e dos processos de cercamentos; na outra 

forma, o indivíduo é membro de um todo e vai extrair da sociedade 

representações que deem a ele a forma de indivíduo nesta sociedade.  

 

 Para Proudhon, a cisão da vontade entre os pendores sociais e as 

exigências do „eu‟ têm sua contrapartida objetiva na especificidade da 

produção humana, gerando formas associativas desequilibradas, nas quais um 

dos termos da polaridade tende a aniquilar o outro, a exemplo do comunismo e 

do capitalismo. Assim, no comunismo, a isonomia entre a comunidade e seus 

                                                             
17

Proudhon (1809-1865)-desde a juventude conhecedora das utopias coletivistas que 
proliferavam na época, justifica sua preferência pelas proposições de Saint Simon justamente 
pelo papel por elas atribuído aos produtores na reorganização da economia e da sociedade, 
vislumbrando nisso o princípio anarquista, negador do Estado. (PIOZZI, 2006.p.101). 
18 “Este livro Tornou-se famoso pela violência de seu ataque ao capitalismo; a sociedade é 

imaginada como organismo complexo, baseado na confluência de talentos e vocações. Na 
figura do autor, a analogia com as atividades biológicas não reproduz a  fixidez e a hierarquia 
dos papéis tal como é sugerido nas concepções conservadoras por intermédio da rígida 
transposição do modelo orgânico às relações sociais”. (PIOZZI, 2006.p.106). 
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bens é perfeita, de modo que inibirá o desenvolvimento dos potenciais e 

anulará as diferenças. E de modo contrário, no regime capitalista, a 

concorrência sem regra gera a hipertrofia do „eu‟ e a perda da dimensão 

solidária (PROUDHON, 1975).  

  

 O primeiro memorial sobre a propriedade contém apenas indicações 

vagas e genéricas a respeito das formas organizativas que deveriam veicular a 

nova ordem; no entanto, o texto é de fundamental importância na doutrina 

anarquista de Proudhon, fundada no pressuposto do fim do Estado e marca a 

integração da história na natureza (PIOZZI, 2006).  

 

 O anarquismo clássico foi inspiração das ideias mutualistas e 

federalistas de Proudhon. O pensador anarquista formulou uma abordagem 

essencialmente cooperativista do socialismo, mas insistia que o poder do 

capital e do Estado eram sinônimos e, portanto o proletariado não poderia vir a 

emancipar-se por meio do uso do poder do Estado (PROUDHON, 1975). 

 

  Em sua produção teórica, Proudhon, visa fundamentar cientificamente a 

natureza na história, enquanto proposta de um novo modelo societário que se 

denomina anarquia. Para tanto, a reconstrução crítica aos regimes 

comunitários e capitalistas seriam marcados com uma profunda convicção da 

nova ordem, a partir da ideia de um sistema federativo capaz de garantir o 

controle democrático da sociedade sobre cargos e instituições estatais.  

 

 A personalidade do ser coletivo se forma no interagir livre e ao mesmo 

tempo funcional, dos trabalhos e opiniões de cada membro, de tal modo que a 

liberdade dos indivíduos esteja ligada ao vínculo solidário da sociedade. 

  

Do ponto de vista social, liberdade e solidariedade são termos 
idênticos; a liberdade de cada um, encontrado na liberdade de 
outrem, não mais um limite, como na Declaração dos Direitos do 
Homem e do cidadão de 1793, mas um auxiliar; o homem mais livre é 
aquele que tem o máximo de relações com seus semelhantes 
(PROUDHON, 1975. p.249). 

 

 Com efeito, a concepção organicista de liberdade está na base da crítica 

proudhoniana ao Estado. Na sociedade moderna, Capital e Estado inibem o 
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desenvolvimento natural da personalidade coletiva. O Capital expropria os 

meios e o produto do trabalho e anula a livre concorrência. Assim contribuiu 

para que a propriedade destrua a igualdade e a liberdade dos produtores, e de 

modo análogo, o Estado que foi unificado artificialmente expropria seus 

cidadãos.  

 

 A filosofia anarquista proudoniana é traduzida como uma forma de 

governo que possui a ausência do soberano, enquanto resultado da revolução 

feita pela sociedade. Vê ainda a liberação dos produtores e dos consumidores 

como advento do mutualismo como sinônimo de reciprocidade. A organização 

do trabalho deve operar-se fora do poder e sem ocorrer o Capital. Nesse 

sentido, os trabalhadores deveriam agir por sua própria iniciativa, certos de 

receberem salários justos, seguros de consumir produtos que oferecem toda 

garantia possível. Assim, “o indivíduo torna-se o único senhor de sua 

existência, o acordo do interesse de cada um com o interesse de todos realiza 

a Revolução” (COELHO, 2008, p, 27). 

 

 Ao reconhecer na livre concorrência e na propriedade fundada no 

trabalho condições imprescindíveis para que a liberdade e a igualdade dos 

produtos se universalizem, a economia política de Proudon incorpora o modelo 

societário baseado na capacidade de criação do ser humano e na participação 

nos lucros de seu trabalho. Com isto, Proudhon torna-se o primeiro anarquista 

a levantar a ideia de autogestão, como um modelo de desenvolvimento prático 

para a sociedade, ou seja, uma forma de governo que fosse viável aos 

interesses sociais em comum. “El esquema de Proudhon era aplicable a 

sociedades de cualquie tamaño y su clave consistía en que no se estructuraría 

en torno a niguna institución central.” (BREITBART, 1989, p.36). 

 

 Para Proudhon, a liberdade é igualdade, e fora da igualdade não pode 

haver liberdade que seja organizadora para assegurar a igualdade entre os 

homens e o equilíbrio entre as nações. Nesse sentido, é preciso que haja 

distribuição dos meios de produção, segundo as condições climáticas de cada 

país em benefício das espécies de produtos naturais em cada lugar, “em 

proporções tão justas, tão sábias e tão bem combinadas. Que em nenhum 
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lugar apresente nem excesso nem ausência dos produtos para a população” 

(PROUDHON, 2008, p.30). 

 

 Com a criação de um banco do povo com créditos livres aos 

trabalhadores, haveria a facilidade no processo de trocas entre os produtos. 

Proudhon sugeriu a necessidade de uma federação que fosse funcional aos 

interesses similares das comunidades, pois além das direções das associações 

pelos trabalhadores com ocupações parecidas por dentro das indústrias e 

diferentes regiões em busca de novas ideias para serem aplicadas nas 

comunidades, existiria também este direcionamento pelos conselhos dos 

municípios. 

 

 Projetando-se no mundo moderno a imagem desse corpo social 

harmônico, Proudhon entende que seu advento é relevante como resultado da 

aliança entre duas grandes forças renovadoras (ciência e indústria), as quais 

são produzidas pelo avanço da civilização. Enquanto a primeira tem o poder de 

desvelar os segredos da natureza em prol dos seres humanos‟, a segunda 

desenvolve neles a capacidade técnica e administrativa, que intensifica a 

interdependência entre os produtores, favorecendo sua adesão afetiva ao bem 

comum. Assim, com a valoração positiva das tendências presentes na 

modernidade, o autor desenha os traços dedicados para administrar a 

sociedade (PIOZZI, 2006). 

 

 Foi na Primeira Internacional dos Trabalhadores19, com a presença de 

marxistas, socialistas e de anarquistas, que se organizou um movimento 

operário, a fim de garantir melhorias imediatas para a classe dos trabalhadores, 

através da união e cooperação dos operários de diferentes países; e funcionar 

como o berço da revolução social que era necessária para acabar com a 

dominação e a exploração por parte da burguesia em relação ao proletariado 

(COELHO, 2008).  

                                                             
19

 “Foi uma federação internacional das organizações da classe trabalhadora de vários países 
da Europa Central e Ocidental, onde o movimento operário estava renascendo, na década de 
1860, após as derrotas de 1848-1849. Embora tenha sido fundada pelos esforções 
espontâneos dos trabalhadores de Londres e Paris, que manifestaram sua solidariedade como 
o levante nacional polonês de1863, Marx e Engels iriam desempenhar o papel chave em sua 
liderança”. (BOTTOMORE. 2001.p.195). 
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 Nos primeiros anos das Internacionais conseguiu-se assegurar a adoção 

de reivindicações de caráter cada vez mais socialista. Assim, no início do 

século XIX, “iniciava um compromisso público que se declarava a favor da 

propriedade coletiva das minas, ferrovias, terras aráveis, florestas e 

comunicações de ferro.” (BOTTOMORE. 2001. p.195).  

 

 É possível verificar a existência de muitos opositores às ideias 

proudhonianas nas internacionais (CODELLO, 2007). Mas, as refutações de M. 

Bakunin contra o mutualismo tornaram-se mais contundentes ao lançar 

controvérsias de sua concepção de anarquismo, a qual está expressa em uma 

só palavra, a saber: a liberdade. “Ao contrário de Proudhon, Bakunin defendia a 

expropriação violenta e revolucionária da propriedade capitalista e da 

propriedade fundiária, o que levaria alguma modalidade de coletivismo.” 

(BOTTOMORE. 2001. p. 11). 

  

 Proudhon e Bakunin tiveram em comum a ideia de que o socialismo não 

seria fruto da reforma ou da conquista do Estado pelas massas populares, mas 

de sua abolição e da emergência de uma ordem autogerida em que cada um 

obedecesse apenas aos ditames da razão e da consciência. No que diz a 

respeito à realização histórica efetiva desse modelo ideal: 

 

os primeiros representantes do socialismo anárquico moderno 
partilhavam, com a maioria dos reformados revolucionários de sua 
época, a crença no progresso indefinido da inteligência e 
sensibilidades humanas, entendendo a história como um percurso 
doloroso, mas inexorável, que vai da „razão ignorante à razão diluída‟, 
ou „bestial ao humano. (PIOZZI, 2006, p. 18). 

 

 Entre todas as concepções do anarquismo, a de M. Bakunin vai ser 

reforçada pelo primeiro ato em direção a um novo mundo, ou seja, em destruir 

totalmente a sociedade existente. Para este autor, a única forma de 

organização seria baseada na livre federação das comunas, regiões, países 

e/ou povos, pois a liberdade não poderia sofrer nenhum constrangimento dos 

governantes. A estratégia de Bakunin previa levantes espontâneos das classes 

oprimidas, tanto de camponeses como de trabalhadores industriais, em 

insurreições generalizadas no curso dos quais o Estado seria abolido e 
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substituído por comunas autônomas, ligadas federalmente em níveis regional, 

nacional e internacional (BOTTOMORE. 2001).   

 

 Bakunin rejeitava toda legislação, toda autoridade e toda influência 

privilegiada, patenteada, oficial e legal, mesmo emanada do sufrágio universal. 

Não acreditava em nenhuma forma de governo autoritário, condenava o 

sufrágio universal, pois, segundo ele, qualquer que fosse o representante do 

povo, nunca iria representar realmente a vontade popular. Todo governante ao 

chegar ao poder, só iria pensar em seus próprios interesses; eles estariam 

sempre numa posição acima do povo, e desta forma, nunca haveria igualdade 

(CODELLO, 2007). 

 

 Ao apoiar instrução integral e igual para todos, burgueses e proletários, 

como forma de igualar as condições de ambos, Bakunin, levantou a questão 

acerca do anarquismo coletivista ou coletivismo, em que os trabalhadores 

administrariam seus meios de produção através de suas associações, numa 

tentativa de conseguir resultados mais expressivos do que o mutualismo, o 

qual fazia críticas a respeito, sendo terminantemente contra o sistema de 

herança. Assim, almejava uma organização política, econômica e social na 

qual todo ser humano encontrasse igual possibilidade de se desenvolver, 

instruir, pensar, trabalhar, agir e desfrutar a vida como um homem. 

  

 No modelo societário de Bakunin, encontram-se superados todos os 

impasses que, na figuração proudoniana, derivavam do conflito entre as razões 

individual e coletiva. O embasamento do programa anarquista em uma teoria 

social científica não constitui, porém, um divisor de águas definitivo entre os 

constructos utópicos certificados pelo autor e pelo modelo societário social 

libertário (BAKUNIN, 1989). Para tanto, é preciso situar esse modelo no 

espaço-tempo encontrando na história os signos que conduzem a sua 

realização.  

 

 As reflexões bakunianas acerca das relações sociais ainda vão tomar 

uma relevância ainda maior quando o autor faz uma análise de como os 

homens são influenciados pelos governos e nunca questionarem o que é ditado 

enquanto regra social seja no âmbito das políticas, da economia ou da religião. 
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Para o autor, o sistema dos idealistas vai apresentar-se para a sociedade a 

partir do conhecimento humano, já que se concebe “perfeitamente o 

desenvolvimento sucessivo do mundo material, tanto quanto o da vida 

orgânica, animal, e da inteligência historicamente progressiva do homem, 

individual ou social.” (BAKUNIN,1987, p.3). 

 

 A imagem social organicista subjaz ao argumento contra a tese liberal 

que funda a desigualdade entre os homens na diferença dos talentos. Em 

conformidade com o caráter social da produção humana, “a propriedade 

privada dos meios de produção tem de ser extinta e abolido todo o direito de 

herança, reintegrando-se os bens pessoais dos mortos a um fundo comum 

destinado à educação social.” (PIOZZI, 2006.p.179).  

 

 A filosofia da história de Bakunin se constrói a partir das concepções 

evolucionistas e progressistas predominantes na primeira metade do século 

XIX, que nota o processo histórico com a preensão progressiva e irrefutável 

das verdadeiras leis da sociedade, pelo trabalho e experiência intelectual e, 

nessa perspectiva, a ciência vai se configurar mais elevado produto de um 

caminho essencialmente civilizatório (PIOZZI, 2006). 

 

 Bakunin atribui a lentidão do processo emancipatório à insuficiente 

divulgação da ciência entre as massas populares (BAKUNIN, 1989).  Para o 

autor, a morosidade nessa condição gera um empecilho à democratização da 

ciência, contribuindo para a formação de uma nova casta social. 

    

A primeira consequência de um governo dos sábios seria que a 
ciência permaneceria inacessível ao povo, e um governo desse tipo 
seria necessariamente um governo aristocrático, posto que a ciência 
é uma instituição aristocrática. O poder imposto em nome da ciência 
seria o da aristocracia da inteligência ao aspecto prático, o mais 
desapiedado no aspecto social, o mais arrogante e provocador. 
(BAKUNIN, 1979, p. 69).  

 

 

 As considerações sobre ciência e governo introduz o outro lado de sua 

filosofia da história, em que desaparece o otimismo progressista, e o processo 

histórico configura-se como um incessante renascimento de formas de coerção 
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física e intelectual, pelas quais os mais fortes e espertos submetem à sua 

vontade as massas humanas.   

 

 Nessa linha, a ciência, ao se tornar educadora do povo, quando 

associada ao poder de minorias privilegiadas, cumpre o papel essencial na 

conservação para grande maioria no tempo histórico (BAKUNIN, 1989). No 

interior dessa concepção complexa da história, as análises de Bakunin põem 

as formas tradicionais e modernas do Estado como formas diferentes entre as 

que existiam anteriormente.  

 

 Na sucessão de violências às leis da natureza, constitutiva da história 

quando analisada como recriação incessante das relações de poder, o 

elemento ativo, gerador do artifício maléfico, corruptor do social, é sempre, na 

óptica de Bakunin, minoria privilegiada (PIOZZI, 2006). A linha divisória traçada 

entre as lutas e reivindicações populares origina-se de necessidades imediatas. 

O autor não considera a oposição entre os poderosos e o povo exclusivamente 

pela ótica do interesse econômico. 

 

  Para Bakunin (1979), o mesmo estado de pobreza e escravidão que 

gera a revolta nas massas garante sua integridade moral. Pois, excluídas do 

poder e da riqueza, vivendo num universo não corrompido pelo ócio e 

privilégios estas massas tendem a conservar intactos seus costumes na 

propensão da igualdade e da justiça. No entanto, na ótica de Piozzi (2006), 

sem uma base sólida de classe e sem nenhum objetivo estratégico unificado, 

constituem em apenas um „amplo aspecto de esquerda‟, incapaz de reverter o 

quadro desfavorável às lutas pelos direitos sociais.  

 

 Concretizando-se positivamente nas formas de solidariedade e 

cooperação dos trabalhadores pobres e, negativamente, nas revoltas e 

insurreições de massa, para os anarquistas, a liberdade manifesta-se de modo 

empírico na história, revelando seus lados opostos e complementares. “O 

respeito mútuo, pelo qual o indivíduo reconhece no outro um ser idêntico a si 

no plano do trabalho e dos direitos e deveres; a destruição, dirigida contra os 

que violam as leis da natureza usurpando a liberdades de seus iguais.” 

(PIOZZI, 2006, p.187).  
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 Nesse sentido, surge a emergência da ordem anárquica no plano 

histórico que parece ser fruto de dois movimentos de origem diversa: o 

acúmulo progressivo de conhecimento e a negação da desigualdade e do 

poder.  Por fim, os anarquistas baseiam suas táticas na teoria da „ação direta‟ e 

afirmam que os meios que utilizam são essencialmente sociais e econômicos. 

Tais meios incluem uma grande variedade de táticas, que vão desde a greve 

geral e a resistência ao serviço militar, até a formação das comunidades 

cooperativas com a finalidade de dissolver a ordem vigente e não apenas a 

revolução social.  

  

4.3. Anarquia e geografia: as afinidades entre Kropotkin e Reclus  

 

 Durante os últimos anos do século XIX, observa-se que anarquistas 

como P. A. Kropotkin e seus companheiros foram um pouco mais longe, já que 

não se limitaram a ver na comuna local e associações semelhantes os 

guardiões adequados do meio de produção. No interior do anarquismo, 

Kropotkin representa o principal teórico de uma corrente denominada 

anarco/comunismo ou comunismo libertário. O anarquismo que se caracteriza 

pela recusa radical do Estado e de qualquer forma de autoridade sempre foi 

marcado pelas diferenças de tendências (VESENTINI, 1986).  

 

 Piort A. Kropotkin, geógrafo e revolucionário, foi líder do movimento 

anarquista desde 1870. Publicou a expansão das doutrinas sociais anarquistas 

de Proudhon e desenvolveu formas mais explícitas de desenvolvimento 

econômico e social. Segundo sua teoria, na sociedade, os melhores dotados 

não eram os mais competitivos, pois tais indivíduos que pareciam possuir um 

nível de progresso maior possuíam também um instinto cooperativo de igual 

proporção, facilitando o trabalho social (PIOZZI, 2006). 

 

 Kropotkin entendia que todo trabalho é social, porque os trabalhadores 

por serem tão independentes, dificultavam a medida de trabalho de cada um, 

tornando-se assim um trabalho em conjunto. Nesse ínterim, o princípio adotado 

por este autor para pagamento de seu trabalho foi estabelecido pelo princípio 

das necessidades. “Los bienes disponibles em abundancia se consumirían sin 
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limites impuestos, em tanto que los produtos escasos seríam distribuídos por 

igual.” (COELHO, 2006. p.39). Para o autor, há uma integração entre o trabalho 

manual e o intelectual, por isso não há necessidade de divisão de trabalhos 

estipulada pelo capitalismo, pois como consequência desse ato estaria sendo 

lançada a finitude do ser humano. 

 

 Em sua grande maioria, os anarquistas elaboraram princípios baseados, 

sobretudo, na ideia de que o Estado é ao mesmo tempo perigoso e 

desnecessário, uma fonte da maioria dos nossos problemas sociais. Trata-se, 

portanto, do fim do Estado, como o entendemos em sua composição clássica, 

aliado ao fim do velho mundo clerical, militarizado, dos monopólios, ao qual o 

proletariado deve sua servidão.   

  

 A importância e a necessidade de se seguir a filosofia anarquista é 

acima de tudo, uma luta por criar uma sociedade sem governo, 

automaticamente, sem autoridade. Pois, entende-se que qualquer forma de 

governo cria na sociedade uma estrutura na qual o poder flui de cima para 

baixo, em que uma pequena parcela de indivíduos que está contida na classe 

dominante irá controlar e manipular uma grande maioria do meio social. 

 

Em seu começo, a anarquia apresentou-se como uma simples 
negação. Negação do Estado e da acumulação pessoal do capital. 
Negação de toda espécie de autoridade. Negação ainda das formas 
estabelecidas da sociedade, embasadas na injustiça, no egoísmo 
absurdo e na opressão, bem como da moral corrente, derivada do 
Código Romano, adotado e santificado pela igreja Cristã. Foi nessa 
luta engajada contra a autoridade, nascida no próprio seio da 
Internacional, que o partido anarquista constituiu-se como partido 
revolucionário distinto. (COELHO, 2008, p.33). 

  

 Os anarquistas passaram a buscar ordem e liberdade para todos, sem 

exceção, mas nada imposto por outras pessoas e sim um processo natural que 

viria da disciplina própria de cada um e da cooperação voluntária, pois o 

essencial era obedecer às leis da sua própria natureza, a saber: a liberdade, já 

que o homem não é naturalmente bom, mas naturalmente sociável e as 

instituições autoritárias é que deturpam suas inclinações para a cooperação.  

  

 É nesse sentido que Elisèe Reclus e P. Kropotkin deixam um legado 

relevante com a educação anarquista, a fim de educar crianças e jovens com o 
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intuito da emancipação de seu principal princípio, que é a liberdade. Por estas 

razões, a filosofia anarquista traz à tona uma educação que visa 

libertar/emancipar o ser humano das amarras em que se encontra pelo contrato 

estabelecido em sociedade nos princípios da Revolução. 

   

 No entanto, o que significa esta ideia de revolução? Essa revolução 

nada mais é que um lento e gradual trabalho de educação. Uma educação que 

visa dar aos seres humanos plena capacidade de administrar com eficácia 

suas vidas e a sociedade em que vivem.  

 

 Um dos elos desse movimento deve ser lançado nas escolas, cujo 

objetivo deverá ser o desenvolvimento do espírito crítico nas crianças e jovens, 

ensinando a questionarem tudo e não admitirem nenhum tipo de dogma, tabu 

ou moral. Busca ainda a autonomia do sujeito desde a idade mais jovem para 

que não necessite de um sistema ou líderes que o impeça de tomar as próprias 

decisões (CODELLO, 2007). 

 

 O que importa na proposta da educação anarquista não é criar um 

modelo de sociedade, mas oferecer um ambiente onde seja possível viver sem 

o Estado. As condições para isso ocorrerão em situação de aprendizado não 

hierárquico, com interações humanas comunitárias e permanente crítica à 

sociedade capitalista, enfatizando os valores da benevolência, da ajuda mútua 

e da cooperação social.  

  

 Sobreira (2009) afirma que, no seio da educação anarquista, a distinção 

entre educação e treinamento é tema fundamental para se opor aos efeitos da 

instrução e do adestramento ao rigor do Estado sobre a vida das pessoas. A 

contrapartida é que cada indivíduo assuma suas responsabilidades diante do 

coletivo como valor moral precípuo às necessidades econômicas e ao mundo 

do trabalho.  

 

 A moralidade da educação anarquista é um compromisso político e 

ideológico implicado numa organização horizontal da sociedade e na 

construção de oportunidades de vivenciar a cooperação, que elimina o Estado 
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como mediador em qualquer de suas formas e combate as pequenas 

hierarquias que se estabelecem magicamente entre as pessoas no dia a dia.  

  

 Na perspectiva anarquista, o indivíduo deve ser dono de suas decisões, 

precisa valorizar a ação reflexiva e libertária com o objetivo de sua 

transformação. No entendimento reclusiano, a geografia é apresentada como 

algo pronto e acabado nos meios escolares, por isso os que a estudam 

possuem a crença de que esta ciência não precisa ser refutada ou 

questionada. 

 

 A educação anarquista parte do princípio de que o indivíduo já possui o 

potencial para o desenvolvimento de suas qualidades. Este ocorre de forma 

naturalmente gradual, de acordo com o ritmo específico de cada pessoa. Por 

isso, opõe-se à instrução pública que impõe uma progressão comum para 

todos, equivocando-se quando força o avanço ou impõe desacelerações. 

 

 A educação libertária constituiria um caminho para fortalecer a auto-

organização e favorecer a verdadeira mudança. Entendia-se que uma 

sociedade livre só podia ser constituída por homens livres. O propósito 

concreto para a pedagogia libertária é a aprendizagem ao ar livre, com 

reconhecida origem em Pestalozzi, também defendida por Reclus: “Porque é 

somente ao ar livre que nos aproximamos da planta, do animal, do trabalhador, 

e aprendemos a observá-los, a ter uma ideia precisa e coerente do mundo 

exterior.” (CODELLO, 2007, p.222). 

 

 Reclus (2002) enfatiza que somente a experiência vivida nos 

movimentos revolucionários é que poderia deflagrar perspectivas educacionais 

ligadas a um entendimento do verdadeiro sentido de liberdade após sua 

emancipação. Os anarquistas, a exemplo de Reclus e Kropotkin, almejavam o 

surgimento de um indivíduo intelectual e ideologicamente engajado na luta 

social contra uma sociedade de classes.  

 

 Gibilin (2005) afirma que a compreensão reclusiana de geografia, bem 

como seu método, é expressa na sua leitura da observação da Terra. Para este 

autor, o geógrafo Reclus a partir da observação vai demonstrar a importância ir 
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a campo: a observação é um passo importante ao se estudar esta ciência. 

Reclus apostava no conhecimento geográfico das alianças entre o 

professor/pesquisador e a construção do conhecimento com seus alunos.  

 

A natureza, essa será o campo de observação, ainda que denso, será 
capaz de contemplá-la, é essa que se deve interrogar investigar 
diretamente, sem procurar observá-la, mais ou menos interpretada, 
por meio das descrições dos livros ou pelas pinturas dos artistas. 
(RECLUS, 2010

b
, p. 7).  

 

 Codello nos apresenta elementos dos princípios da educação anarquista 

reclusiana, que consiste em ajudar a criança a desenvolver-se de acordo com 

sua natureza, bem como seu tempo de aprendizagem, dedicando-se ao 

aprendizado de vivências, no entanto,  

 

Reclus oscila sempre entre uma convicção dupla que procura unir de 
qualquer maneira: de um lado, a convicção de que é possível realizar 
uma mudança escolar realmente nova sem passar por uma profunda 
mudança social; de outro, o interesse direto em pôr em prática 
imediatamente alguns métodos didáticos e pedagógicos que estejam 
em contraposição àqueles oficiais. (CODELLO, 2007, p.213).  

 

 O autor afirma ainda que Reclus faz críticas aos métodos seletivos de 

avaliação, ao uso dos manuais escolares e ao papel autoritário do ensino nas 

escolas oficiais (CODELLO, 2007). O geógrafo defendia a educação dos 

indivíduos como o âmago do progresso da humanidade. Este conceito de 

educação e de instrução é extremamente amplo, tanto que considera a 

realidade escolar de forma significativa, somente quando está inserida no 

contexto ambiental e cultural da sociedade.  

 

O seu ideal de escola, imersa no ambiente e não isolada, não 
identificada como lugar separado e destinado à instrução, mas 
espaço de síntese da exploração permanente dos conhecimentos por 
parte dos jovens em pesquisa contínua deve ser um lugar no qual 
„todas as cognições sejam ministradas a todos, ensinadas por todos, 
na máxima liberdade, sem restrições ou limites impostos pela idade, 
pela profissão, pela riqueza ou pela falta de certificados e outros 
papéis inúteis. (CODELLO, 2007, p.216). 
 

  

 Segundo Codello (2007), Reclus acreditava que somente um professor 

entusiasmado teria condição de entusiasmar o estudante e a efetivação dessa 

atitude só poderia ser atingida se o professor eliminar o dogmatismo científico 

de suas práticas:  
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Para realizar tal feito, é indispensável que o educador coloque à 
disposição de todos os alunos alguns instrumentos didáticos que 
pressuponham a sua intervenção ativa e criativa e, dessa forma, a 
sua escolha deve ser ponderada a fim de suscitar neles a capacidade 
própria de observação. (CODELLO, 2007, p.227).  

 

 A proposta educacional de Reclus é revolucionária antecipando no 

século XIX ideias hoje desenvolvidas por teóricos próximos ao materialismo 

histórico, sobretudo, na geografia onde suas concepções sobre educação, 

assim como as de P. Kropokin são pouco conhecidas. As ideias de educação 

pensadas por P. Kropotkin foram editadas tanto pela Escuela Moderna como 

pelos sindicatos, sendo possível sua transposição para a América Latina.  

 

 A obra desse autor sobre educação teve presença marcante nos 

sindicatos, porque muitos de seus escritos foram elaborados em linguagem 

panfletária. Reclus prefaciou o livro escrito por Kropotkin, “A conquista do pão”, 

em 1890, que é um marco da produção teórica e política do anarquismo. A 

base da estrutura do pensamento kropotkinano para a escola é o interesse pelo 

apoio mútuo, a indistinção entre os povos e suas culturas e a composição de 

um mundo sem nacionalidades: ensinar o amor por outras nações e fazer 

desaparecer a ideia de povos superiores e inferiores.  

  

 Kropotkin nos apresenta algumas considerações sobre o que deveria ser 

a geografia ensinada. Para o geógrafo não existe outra ciência que possa ser 

utilizada como instrumento no desenvolvimento geral do pensamento, bem 

como levar o estudante ao conhecimento de um método de investigação 

científica, a fim de fomentar o interesse pela ciência natural.  

 

 O cerne do entendimento da geografia de Kropotkin surge com a 

relevância desta ciência em todo o processo educacional desde a infância. 

Nesse ínterim, o ensino de geografia deve ser seguido em três objetivos que se 

entrelaçam. Em primeiro plano, deve despertar nas crianças a afeição pela 

ciência natural em seu conjunto, bem como ensinar às crianças que todos 

somos irmãos independente de suas nacionalidades ou raças. Os propósitos 

de Kropotkin para a educação são desenvolvidos dentro da ética do 

mutualismo e não é fácil encontrar nele algo mais concreto sobre a pedagogia 
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da geografia, além da apresentação direta da natureza e do afastamento do 

enciclopedismo optando pelo pensamento pestalozziano. 

  
 Com esse parâmetro torna-se possível entender porque a educação 

integral é tão cara no projeto de Kropotkin, dado que seria uma das formas de 

abolir a divisão social e hierárquica. Com o mesmo intuito e em concordância 

com Reclus, ele também aposta na educação que considere a arte.  

 

 Conforme esses dois teóricos o aperfeiçoamento pela arte tem um papel 

fundamental para a formação do ser humano completo, com animação própria 

diante do mundo. Assim, observamos que a proximidade entre os pensamentos 

dos geógrafos Reclus e Kropotkin é grandiosa, pois ambos acreditam na 

possibilidade de uma sociedade livre, construída junto com a escola e não a 

partir dela. 
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5. O DESVELAR DE UM TEMPO HISTÓRICO: NAS TESSITURAS DO 

PENSAMENTO MODERNO 

 

O Projeto da Modernidade20 resulta da influência das ideias Iluministas. 

Seu objetivo é emancipar o ser humano, a partir da ideia de progresso, dos 

“grilhões da escuridão” 21 trazidos pela Idade Média. Sua sustentação vai 

ocorrer sob o mito do trabalho e da técnica, que surge como condição 

necessária para que os seres humanos alcancem o aprimoramento moral, além 

da ascensão social.  

 

Ser Moderno é ter uma experiência do espaço e do tempo, é encontrar-

se num ambiente onde ocorrem transformações em si e no mundo, e ao 

mesmo tempo, essas transformações são ameaçadoras, pois podem nos levar 

a uma destruição do que temos e somos. Assim, “ser moderno é fazer parte de 

um universo no qual, como disse Marx22, “tudo o que é sólido desmancha no 

ar”.” (BERMAN, 1986, p.15).  

 

A vida Moderna é permeada pelo sentido do fugidio, do efêmero, eterno 

e imutável, por isso, o passado anterior à modernidade vai perdendo um pouco 

do seu sentido. Na “passagem” do medievo à modernidade, o que vai 

predominar são as relações estabelecidas pelo sentido da transitoriedade das 

coisas e pelo processo de fragmentações e de rupturas internas, parecendo 

que não há uma continuidade na história, isto é, das ideias anteriores à 

modernidade.  

                                                             
20 De acordo com Marshall Berman (1986), a experiência vivida no tempo e no espaço, 

compartilhada por todos no mundo, é chamada de Modernidade. Para o autor, ser moderno é 
encontrar-se em um ambiente que envolve aventura, poder, crescimento e autotransformação 
das coisas e de si mesmo, levando-o a uma ameaça. Existe nesse momento histórico um misto 
de ambivalência, unidade e desunidade, de luta e contradição, que nos despeja um turbilhão 
permanente de desintegração e mudança.  
21

 Termo utilizado por J.J. Rousseau no início do Discurso sobre as ciências e as artes. 
22

 “Tudo que é sólido se desmancha no ar”. Ao afirmar esta frase, Marx inicia uma reflexão da 
ambivalência de seu ponto de vista acerca da modernidade. Para Marx; o calor que destrói 
também é energia vital para os seres vivos; no Manifesto Comunista surgem nessa leitura 
manifestações da sociedade burguesa e nessa célebre frase, ele demostra como tudo que é 
sagrado e profanado modificado. Marx vai esclarecer a relação entre a cultura modernista e a 
economia da sociedade burguesa. Assim, a sociedade na modernidade é forçada a enfrentar 
os novos sentidos que surgem quando o sólido se desmancha para que outras ideias de 
solidez surjam nesse momento histórico. No Manifesto as novas perspectivas permitem 
compreender os movimentos modernistas que estão sucedendo, sobretudo, os pontos 
obscuros que surgem do sentido iluminador modernista (BERMAN, 1986).  
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No que toca ao Século das Luzes, a recusa de tudo que não fosse 
racionalizável nos termos da moderna ciência natural, única autoridade 
capaz de subsistir inteiramente à fundamentação pretendida, trouxe 
como resultado a dissolução daquelas imagens de mundo advindas da 
religião e da metafísica tradicionais e removidas àquelas potências cuja 
consideração suscitava reverência e temor. Ao mesmo tempo em que o 
Iluminismo promovia a emancipação face aos vários temores 
supersticiosos através do avanço cada vez maior da ciência e da 
crítica, do outro lado apresentava-se o ônus: as ideias que até então 
regulavam a experiência conferindo-lhe sentido também eram 
expurgadas. O compasso do Aufklärer fez as ideias perderem a antiga 
eficácia sobre a experiência, empobrecendo-a, de modo peculiar as da 
religião e as da metafísica, pois eram garantias de um mundo dotado 

de sentido. (OLIVEIRA, 2009, p. 40). 

 
A manifestação do pensamento moderno está alicerçada sobre o 

domínio da natureza pelo conhecimento científico. A ciência Moderna vai 

promover o desenvolvimento das formas racionais de organização social e do 

pensamento racional para libertar o ser humano dos mitos, da religião, da 

superstição e do uso arbitrário do poder, estes são vistos como o lado obscuro 

da natureza humana. 

  

Essa nova dinâmica da produção e circulação do conhecimento 
demoliu a imagem do mundo antigo e fez aparecer a imagem do 
mundo moderno. A modernidade é uma civilização que está ligada 
muito fortemente a essa dinâmica em que o conhecimento passou a 
ser processado. Não seria exagero reconhecer nesse processo a sua 
própria base de sustentação, aquela que deu vitalidade ao maior de 
seus projetos: a emancipação humana. Mas o mundo moderno apenas 
se afirmaria com uma nova moralidade e um conjunto de instituições 
legitimadas socialmente no século XIX. Os valores e as instituições 
modernas criaram a identidade necessária para revelar a importância e 
a necessidade de se preservar os processos de sociabilidade que se 
abriram, mesmo que para isso fosse necessário usar a força e a 
violência simbólica e material, organizadas pelo Estado Moderno, de 
características liberais, isto é, representativo dos interesses burgueses. 
(BEZERRA, 2010.p. 54). 

 

 

Na história da modernidade, foi constituída uma noção de tempo que 

sempre oscila entre o efêmero e o eterno. Essa oscilação é bem característica 

do pensamento moderno, pois levou o ser humano a uma transformação 

baseada no paradoxo da unidade e (des)unidade. Surge, sobretudo, uma nova 

concepção de tempo e espaço e, nessa nova concepção, que busca construir 

uma sociedade democrática baseada na ciência objetiva da moralidade, na 

autonomia e na arte, visando usar o acúmulo do conhecimento para 

estabelecer um trabalho livre e criativo. 
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O projeto do Iluminismo está inscrito na relação espaço-tempo. Pois, 

este é o lugar onde o campo dos sentidos vai contradizer a experiência racional 

do eterno e do imutável e essa contradição advém do esforço intelectual, do 

desenvolvimento da ciência objetiva da moralidade, da lei Universal e da 

autonomia da arte. A época do Iluminismo constituiu uma experiência decisiva 

da modernidade, pois,  

 

modernidade ou Iluminismo, ambas no sentido amplo de tempos 
modernos, são termos que se reenviam e guardam entre si uma 
relação de identidade ou equivalência nestes textos. Por outro lado, 
esta aproximação põe em evidência que uma crítica ao Iluminismo 
estará visando igualmente uma crítica à modernidade e o que se diz 
de uma repercute a avaliação da outra. (OLIVEIRA, 2009, p. 36). 

 

No projeto moderno de sociedade, artistas, escritores, arquitetos, poetas 

e filósofos, em geral, tinham uma função bem especial a ser desempenhada, a 

destruição criativa. A “destruição criativa era a condição da modernidade, o 

artista moderno tinha o papel criativo de desempenhar na definição da 

essência da humanidade compreendendo o espírito de sua época, além de 

iniciar o processo de sua mudança.” (HARVEY, 2007, p.27), promovendo uma 

ruptura, entre a modernidade e os processos históricos anteriores, com base 

nos ideais da universalidade, individualidade e autonomia.  

 

O artista individual tinha de contribuir com a destruição criativa, podendo 

até contestá-la, aceitá-la ou tentar dominá-la, mas nunca ignorá-la. Somente o 

artista é definido como sendo capaz de concentrar a visão em elementos 

comuns da vida da cidade, compreender suas qualidades fugidias e ainda 

assim extrair do movimento fugaz todas as sugestões de eternidade nele 

contido. Baudelaire (1996) afirma que o artista moderno era alguém capaz de 

desvelar o universal e o eterno. Se o fluxo, a mudança, a efemeridade e a 

fragmentação formavam a base material da vida moderna, a definição de uma 

estética modernista dependia da maneira crucial do posicionamento do artista 

nesses processos.  

 

A capacidade técnica foi inserida ao artista, que tratou de reproduzir e 

disseminar imagens públicas de massa. Essas transformações levaram a 
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mudanças radicais em sua existência e em seu papel social e político na 

sociedade. O artista moderno deveria encontrar alguma forma de representar o 

eterno e imutável na modernidade, já que 

  

não obtinha relação com o fluxo de sua produção, pela velocidade de 
seus movimentos em seu cotidiano, o que provocou uma ampla gama 
de respostas estéticas que iam da negação à especulação sobre as 
possibilidades utópicas, passando pela imitação. (HARVEY, 2007, p, 
32). 

 

O tema do homem moderno aparece como extraordinário, como 

grandeza, no entanto, não se desvincula da leitura da natureza, pois a história 

na relação homem-natureza é um produto da produção humana que perdura 

pela recordação. Assim, o conceito de homem moderno é ligado ao de 

natureza, e isso evidencia que há alterações produzidas pela dinâmica dos 

eventos, impedindo o traçado linear da história nessa sociedade.  

 

Sobre essa questão, destaca Pires: 

 

A história humana é um processo da racionalidade, do conhecimento, 
da conquista, cujos registros evidenciam o interior das paixões, dos 
desejos e das frustrações dos sujeitos, que sempre farão escolhas 
concretas, independente dos modelos que buscam aprisioná-los para 
entendê-los e torná-los traduzíveis, como objeto de estudo. (PIRES, 
2006, p.233). 

 

O que fica evidente é o modo como o projeto da modernidade, 

entrecruza-se com o pensamento burguês, permitindo vislumbrar uma nova 

temporalidade, clarificada pela continuidade histórica. Com efeito, este 

presente histórico vai atrair o passado, e essa nova história em construção 

passa a ser o encontro do passado com o presente e este estará sempre em 

constante renovação.  

 

Nesta dinâmica, é que pretendemos clarificar a singularidade do 

discurso da Modernidade. E, é nesse sentido, que o presente capítulo toma 

para si a tarefa de responder à seguinte pergunta: quais os traços 

característicos desse período histórico que possam representar “signos 

ideológicos” no pensamento de Jean Jacques Rousseau? De acordo com 

Bakhtin (1989), os “signos ideológicos” são palavras estruturadoras de uma 

sociedade, se constituem como um fato social da representação da linguagem 
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na necessidade da comunicação. Esta permanece ligada a uma construção 

social, já que são formadas pela natureza da sociedade.  

 

No entanto, ao responder essa primeira pergunta fundamental em nossa 

tese, deveremos, sobretudo, nos ater a outras que chamaremos de 

“secundárias”, apenas por economia nos termos, a saber: em que medida o 

sujeito é condição da ambiguidade entre a criação do novo e a destruição do 

velho no projeto moderno de sociedade?  

 

Essa questão perpassa nesta pesquisa formando seu nervo constitutivo 

e norteador, pois as teorias da modernidade discutidas nesta tese são 

entendidas como categorias estruturantes da crítica social à sociedade 

moderna capitalista, que tem o poder de estabelecer uma cumplicidade com a 

vontade e a ação de um projeto de sociedade emancipatória. Projeto este que 

vem fundamentar o contexto histórico, bem como os pensamentos dos dois 

autores tratados nesta tese, a saber, J. J. Rousseau e J. J. E. Reclus.  

 

Não obstante, entendemos que não se pode ter uma estreita definição 

do discurso da modernidade e, por esta razão, buscamos compreender tal 

discurso, enquanto um resultado do conjunto de reflexões que foram projetadas 

como concepção de mundo, as quais transformariam todas as relações sociais 

e de produção em busca de um novo sujeito. 

 

5.1- Na construção de um discurso: a formação do projeto da sociedade 

moderna 

 

O início do discurso que proporcionou o projeto de sociedade na 

modernidade originou-se da visão teológica de mundo. Tal discurso foi pautado 

na ideia de que “tudo fora criado para o bem da humanidade e as outras 

espécies serviriam para serem seus subordinados” 23. Esta explicativa de 

mundo estaria pautada nos pressupostos religiosos e teóricos da ciência 

moderna, que serviram para validar o predomínio do ser humano sobre a 

natureza. 

                                                             
23 (Thomas, K. 1988, p. 32). 
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Segundo Thomas (1988), essa justificativa deve-se a alguns filósofos 

clássicos e a algumas interpretações bíblicas da criação do mundo. Pois, no 

pensamento teológico, os animais eram instrumentos divinos que serviam para 

ensinar aos homens no exercício de suas faculdades contra seus inimigos na 

luta pela sobrevivência na natureza. Tais atitudes estimulavam a coragem 

humana, além de propiciar um treinamento que era útil nos períodos de guerra. 

 

A religião deixa de ser, em parte, a forma ideológica dominante da 

sociedade. Passaram a ser separados a razão da fé, o Estado da Igreja e as 

doutrinas políticas dos preceitos sacros. No mesmo momento, ocorre a 

afirmação do humanismo individualista burguês que consolida a ideia de 

homem constituído de livre arbítrio, que manipula a realidade em favor dos 

seus projetos econômicos, políticos e sociais. 

 

Dessa maneira, à moral burguesa emergida da acumulação primitiva do 

capital opôs-se a moral aristocrática até então dominante. Pois, esta valoriza o 

trabalho, a liberdade, o individualismo, pondo os homens do projeto burguês 

em consolidação livre das amarras normativas morais, jurídicas e políticas 

lançadas em sociedade. Tal percepção de mundo elevaria o ser humano à 

categoria de senhor e possuidor de uma natureza universal e imutável. Sobre 

isso, afirma Marx: 

  

Quando se fala de ideias que revolucionam uma sociedade inteira, isto 
quer dizer que no seio da velha sociedade se formam os elementos de 
uma sociedade nova e que a dissolução das velhas ideias acompanha 
a dissolução das antigas condições de existência. Quando o mundo 
antigo declinava, as antigas religiões foram vencidas pela religião 
cristã; quando, no século XVIII, as ideias cristãs cederam lugar às 
ideias Iluministas, a sociedade feudal travava sua batalha decisiva 
contra a burguesia então revolucionária. As ideias de liberdade 
religiosa e de consciência não fizeram mais do que proclamar o império 
da livre concorrência no domínio do conhecimento. (MARX, 2007, p. 
57). 

 

No final do século XVI e início do XVIII, esses debates atingiram sua 

forma mais engenhosa. No século que segue as Reformas Religiosas, o estado 

do mundo natural passou a ser enfatizado. Nesse momento, cresce uma 

disposição em colocar para segundo plano os desígnios da natureza em 

detrimento dos seres humanos. Desse modo, a domesticação dos animais 
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tornou-se um fio condutor na autoridade humana sobre a natureza que passou 

a ser ilimitada. Para formalizar este modo de vida, foi designada a palavra 

civilidade, ou seja, normas de comportamento que serviriam de testemunho do 

padrão vigente em sociedade. 

 

A expressão “civilização” tornou-se sinônimo de conquista da natureza 

pelos seres humanos. O triunfo da ciência24, das artes e da técnica veio 

corroborar na promoção dos novos hábitos, que tornaram os seres humanos 

mais refinados em meio social. Não obstante, foi com o aprimoramento da 

linguagem que os homens foram elevados a uma superioridade no mundo 

natural, como explicativa da sua capacidade de aperfeiçoamento.  

 

Do mesmo modo que a moral, a educação e a religião, a noção de 

civilidade também teve como objetivo elevar os homens em relação aos 

animais. Assim, avança a crítica aos velhos costumes e o elogio aos novos, 

pois a velha ordem estava sendo invadida por homens possuidores de terras e 

de novos costumes e essa chegada trazia novas sensibilidades que 

corromperiam o que era de mais original nas relações humanas, a compaixão.  

 

Cumpre ressaltar que, para Elias (1999), essa ideia de civilidade elevou-

se lentamente à categoria de comportamento social aceitável. As noções de 

cortesia e de civilidade passaram a conviver lado a lado nesse período de 

transição em sociedade. A palavra civilização pôde ser adotada tanto mais 

rapidamente quanto constituía uma síntese para um conceito preexistente, 

formulado anteriormente de maneira múltipla e variada, como: abrandamento 

dos costumes, educação dos espíritos, desenvolvimento da polidez, da cultura, 

das artes e das ciências, avanço do crescimento no comércio e na indústria, 

além da aquisição das comodidades materiais e do luxo. Assim, a ideia de 

sociedade na modernidade, a partir da palavra „civilidade‟, vai designar em 

primeiro lugar o aprimoramento humano do uso de sua razão. Este 

aprimoramento elevará a ideia de progresso moral e material à sociedade, e 

                                                             
24

Para Chauí, “a ciência não é apenas contemplação da verdade, mas é, sobretudo, o exercício 

do poderio humano sobre a natureza”. (Chauí, 1998, p. 255). De forma que, a possibilidade do 
domínio humano sobre o mundo fez parte da filosofia de Bacon e Descartes na modernidade. 
Para estes filósofos, desvendar os mistérios da natureza através da razão representaria um 
avanço para a ciência.  
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depois, como resultado cumulativo desse processo, surge à unificação da 

sociedade. 

 

Portanto, civilizar seria 

 

tanto para os homens quanto para os objetos, abolir todas as 
asperezas e as desigualdades ”grosseiras”, apagar toda rudeza, 
suprimir tudo o que poderia dar lugar ao atrito, fazer de maneira a que 
os contatos sejam deslizantes e suaves. A lima, o polidor são 
instrumentos que, figuradamente, asseguram a transformação 
grosseira, da rusticidade em civilidade, urbanidade em cultura. 
(STAROBINSK, 2001, p. 16). 

 

 

A burguesia, já desenvolvida e próspera em um grau inteiramente 

diferente corroborou com a constituição dessa expressão, que surgiu enquanto 

símbolo de uma formação social que enfeixava as mais variadas 

nacionalidades. Assim, esta sociedade nascente desenvolveu-se sob um 

sistema de conduta que movimentou de forma lenta e gradual as relações de 

produção e as forças produtivas de um tempo histórico.  

 

Impelida pela necessidade de mercados sempre novos, a burguesia 
invade todo o globo terrestre. Necessita estabelecer-se em toda parte, 
explorar toda parte, criar vínculos em toda parte pela exploração do 
mercado mundial; a burguesia imprime um caráter cosmopolita à 
produção e ao consumo em todos os países. As velhas indústrias 
nacionais foram destruídas e continuam a ser destruídas diariamente. 
São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma 
questão vital para todas as nações civilizadas – indústrias que já não 
empregam matérias primas nacionais, mas sim matérias primas vindas 
das regiões mais distantes e cujos produtos se somem não somente no 
próprio país mas em todas as partes do mundo. (MARX, 2007, p.43). 

 

 

A partir do século XVIII vão surgir inúmeras críticas discriminando as 

condições que constituem de forma material e moral o processo civilizatório. 

Dois fatos estão compreendidos nessa transformação: o primeiro estaria ligado 

ao desenvolvimento da atividade social com o processo de civilidade, baseado 

na ideia de progresso humano, e o segundo ligado à instituição dos 

cercamentos da terra com a instituição da propriedade privada e do 

desenvolvimento da atividade industrial. Além disso, o livre jogo das forças 

naturais destruiria todas as posições que não fossem construídas com base em 
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contribuições ao bem comum e, nesse pensamento, tais forças estariam 

ligadas às ações capitalistas.  

 

Para Hobsbawm, 

 

o progresso era, portanto, tão “natural” quanto o capitalismo. Se 
fossem removidos os obstáculos artificiais que no passado lhe haviam 
colocado, se produziria de modo inevitável; e era evidente que o 
progresso da produção estava de braços dados com o progresso das 
artes, das ciências e da civilização em geral. Que não se pense que os 
homens que tinham tais opiniões eram meros advogados dos 
consumados interesses dos homens de negócios. Eram homens que 
acreditavam, com considerável justificativa histórica neste período, que 
o caminho para o avanço da humanidade passava pelo capitalismo. 
(HOBSBAWM, 2010, p. 376). 

 

Frente a isso, o processo de civilidade estaria em pleno 

desenvolvimento. Com a instituição da propriedade privada, surgiria agora uma 

delimitação em sociedade dos direitos e deveres de cada cidadão e, do mesmo 

modo, o poder de uso do meio natural pelos homens de posse.  

 

Conforme Williams (2011), o que houve nesse momento histórico foi 

uma política de cerceamentos, que acabou levando cerca de 2,4 milhões de 

hectares de terras a serem apropriadas, isto é, cerca de um quarto da 

totalidade das terras cultivadas em meados do século XVIII. No entanto, o 

processo já vinha ocorrendo pelo menos desde o século XIV, e atingiria um 

primeiro clímax nos séculos XV e XVI. Historicamente, isso já vinha ocorrendo 

desde o início do longo processo de conquistas e confisco de terras através 

das repressões e das negociações políticas.  

 

O refinamento da conduta diária vai surgir enquanto instrumento de 

diferenciação social em todo o processo de desenvolvimento social. A 

modificação dos costumes foi considerada um dos mais relevantes movimentos 

individuais no processo civilizatório. Não apenas as maneiras à mesa, mas 

também a forma de pensar e falar, em suma, o comportamento em geral, foi 

moldado de maneira semelhante em toda a sociedade moderna. 

 

Berman (1986) vai entender a modernidade em dois momentos: o 

primeiro surge no século XVI, ganhando maior intensidade no século XVIII e o 
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segundo no século XIX, quando o modernismo ganha mais força com o 

desenvolvimento das forças produtivas. Com a expansão do processo de 

modernização em todo o mundo, a cultura do modernismo atinge um nível 

mundial com triunfos nas artes e no pensamento. 

 

 Nesse momento histórico inúmeras conturbações revolucionárias surgem 

no cenário europeu as quais aturdiram a sociedade moderna. Com a 

Revolução Francesa, período em que vive uma era revolucionária que 

desencadeia explosivas convulsões em todos os níveis de vida pessoal, social 

e política, a sociedade moderna vive numa dicotomia de sensações de viver 

em dois mundos, um material e outro espiritual25, que emergem e se 

desdobram na ideia de modernismo e modernização.  

 

A paisagem torna-se altamente diferenciada e dinâmica, configurando a 

experiência moderna que é alicerçada pelos vapores das fábricas, das ferrovias 

e das novas zonas industriais. Em Marx (2007) as conquistas da arte parecem 

ter sido conquistadas com a perda de caráter. Na mesma instância em que a 

humanidade domina a natureza, o homem parece escravizar-se a outros 

homens ou a sua própria infâmia.  

 

Os modernos tiveram acesso à vida, forças industriais e científicas de 

que em nenhuma época anterior, na história da humanidade, chegara a 

suspeitar. O maquinário, dotado do maravilhoso poder de amenizar e 

aperfeiçoar o trabalho humano, só faz, como se observa, sacrificá-lo e 

sobrecarregá-lo. As mais avançadas fontes de saúde, graças a uma misteriosa 

distorção, tornam-se fontes de penúria.  

 

Na mesma instância em que a humanidade domina a natureza, o 

homem parece escravizar-se a outros homens ou à sua própria infâmia. Até a 

pura “luz da ciência” parece incapaz de brilhar senão no escuro pano de fundo 

da ignorância. Todas as nossas invenções e progressos parecem dotar de vida 

                                                             
25 Nesse ponto, Berman (1986) analisa a reflexão de Baudelaire acerca dessa confusão 

existente nesse pensamento moderno, que vai afirmar a existência de um progresso material e 
um progresso espiritual. Essa reflexão surge em seu ensaio “salão de 1845”, em que o pintor 
do heroísmo moderno emerge em conflito, em situações de conflito que permeiam a vida 
cotidiana no mundo moderno. 
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intelectual às forças materiais, estupeficando a vida humana ao nível da força 

material. 

 

Com todas essas transformações na estrutura da sociedade, ganha 

força as teorias iluministas/revolucionárias26 que estariam refletindo acerca da 

descontinuidade da antiga sociedade. Dessa forma, observa-se que em 

meados do século XVIII era chegado o momento de se proceder ao grande 

balanço do saber, pois todas as ciências haviam realizado grandes progressos, 

e novos avanços na humanidade estavam à vista, enquanto um fio condutor 

desses saberes utilizaria a razão para promover o avanço das ciências e das 

artes, levando assim a sociedade a outros estágios. Nessa direção, veremos 

como o projeto da ilustração atuou enquanto supremacia político-econômica da 

burguesia, já que a razão, a ciência e o progresso eram suas bases firmes.  

 

5.2 - Tecendo o projeto da modernidade: o legado iluminista 

 

O legado Iluminista trouxe a sociedade ocidental à racionalidade, 

enquanto parâmetro universal. Esta forma de racionalidade iria afetar todos os 

planos da vida social, política e econômica, com a implantação do projeto de 

sociedade, que tinha de emancipar os seres humanos a partir da utilização de 

sua razão. 

 

 Nesse sentido, o ideário iluminista vai ser entendido num período de 

transição entre duas tendências do pensamento moderno: o classicismo e o 

romantismo27. Esse tempo histórico vai marcar a consolidação e o 

desenvolvimento das ideias provenientes do Renascimento28 e, 

                                                             
26

O sentido da palavra Revolução aqui aplicado está ligado ao novo ver seus contemporâneos.  
27

Segundo Hobsbawm, “o romantismo é a moda mais característica na vida do período da 

Revolução dupla, a natureza da sociedade e a direção para qual ela estava se encaminhando 
ou deveria se encaminhar, mas não é absolutamente a única. De fato, visto que não dominava 
nem a cultura da aristocracia, nem a da classe média, e menos ainda a da classe trabalhadora 
pobre, sua verdadeira importância quantitativa na época foi pequena. As artes dependiam do 
patrocínio ou do apoio maciço das classes abastadas, toleravam melhor o Romantismo onde 
suas características ideológicas eram menos óbvias, como na música”. (HOBSBAWM, 2010, p. 
424). 
28

 De acordo com CHAUÍ (1998), a partir da física elaborada nos séculos XVII e XVIII, que com 
os trabalhos de Galileu, Francis Bacon e Descartes (entre outros), o pensamento moderno 
reduziu as quatro causas apenas a duas: a eficiente e a final, passando a dar à palavra “causa” 
o sentido que hoje lhe damos, isto é, de operação ou ação. Enfim, vemos na modernidade 
como as ideias que parecem resultar do puro esforço intelectual, de uma elaboração teórica 
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consequentemente, da antiguidade greco-romana. Esse ideário enfatizará 

também que a natureza intelectual e moral seriam a mesma coisa, e que o 

Universo é composto de um todo harmônico o qual tudo está organizado em 

perfeita ordem.  

 

Segundo Horkheimer,  

o Iluminismo combateu a pretensão à verdade dos universais como 
superstição. Ele julga ver ainda, na autoridade dos conceitos 
universais, o medo dos demônios, por meio de cujas imagens os 
homens procuravam, no ritual mágico, influir na natureza. 
(HORKHEIMER, 1980, p. 91).  

 

A época das “Luzes” trouxe a ideia de progresso intelectual, enquanto 

extensão do saber e tinha como objetivo levar o homem à concentração e ao 

fortalecimento da representação de sua razão29.  

 

 

Chauí considera que 

 

durante certo tempo, julgou-se que a ciência (como a sociedade) evolui 
e progride. Evolução e progresso são duas ideias muito recentes – 
datam dos séculos XVIII e XIX -, mas muito aceitas pelas pessoas. [...] 
Evolução e progresso são a crença na superioridade do presente em 
relação ao passado e do futuro em relação ao presente. [...] Evoluir e 
progredir pressupõe uma concepção de História semelhante à que a 
biologia apresenta quando fala em germe, semente ou larva. O germe, 
a semente ou a larva são entes que contêm neles mesmos tudo o que 
lhes acontecerá, isto é, o futuro já está contido no ponto inicial de um 
ser, cuja história ou cujo tempo nada mais é do que o desdobrar ou o 
desenvolver pleno daquilo que ele já era potencialmente. (CHAUÍ. 
1998, p.325). 

 

A Ilustração conseguiu mérito ao colocar no centro da moral o direito à 

felicidade, pois esta valorizou o indivíduo descentralizado. Esse projeto apoiou-

se numa apologia do interesse pessoal, ignorando a unidade coletiva do corpo 

social. 

 

                                                                                                                                                                                   
objetiva e neutra, de puros conceitos nascidos da observação científica e da especulação 
metafísica, sem qualquer laço de dependência com as condições sociais e históricas, são, na 
verdade, expressões dessas condições reais, porém de modo invertido. Assim, com tais ideias, 
o pensamento moderno pretende explicar a realidade, sem se perceber que são elas que 
precisam ser explicadas pela realidade. 
29

 O projeto Iluminista moderno, no modo como utilizamos, está vinculado às ideias dos 
Enciclopedistas, a exemplo de Diderot e D‟Alembert que elevam à razão humana a ideia de 
progresso/aperfeiçoamento humano, e esta noção levou ao aprimoramento da técnica e da 
educação o aprimoramento moral e intelectual dos homens. 
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Rouanet avalia que 

a Ilustração foi antes de mais nada um movimento iconoclástico, 
voltado contra a tradição, contra todas as formas de obscurantismo e 
em primeira instância contra a religião. Esta era vista como aliada do 
despotismo político, na medida em que mantinha os homens em 
estado de infantilismo, impedindo-os de pensarem por si mesmos. O 
Iluminismo é a maioridade, é autonomia, e a aceitação inquestionada 
da autoridade religiosa bloqueia o crescimento, adiando 
indefinidamente o acesso à idade adulta. (ROUANET, 1993, p.102). 

 

Nas reflexões dos Iluministas, durante milênios, o gênero humano teria 

vivido em estado de minoridade, tratava-se agora de passar adiante desse 

julgo que tolhia a liberdade de pensar, de desprender a razão de todas as 

custódias, além de ascender e promover o acesso à condição de conduzir sua 

própria vida. Desse desprendimento, os seres humanos poderiam buscar a 

autonomia política tornando-se cidadãos com liberdade de ação.  

 

Na sociedade moderna, a diversidade, a variedade das formas é tão 

somente o desenvolvimento e o desdobramento de uma força que estaria 

baseada no uso da razão humana. Quando o século XVIII quer designar essa 

força, sintetizar numa palavra a sua natureza, recorre ao nome de razão. A 

razão é o ponto de encontro e o centro de expansão do século, a expressão de 

todos os seus desejos, de todos os seus esforços, de seu querer e de suas 

realizações. 

 

Desse modo, o século XVIII estava impregnado de fé na unidade e 

imutabilidade da razão. A razão torna-se una e idêntica para todo o indivíduo 

pensante, para toda a noção, toda a época, toda a cultura. De todas as 

variações dos dogmas religiosos, das máximas e convicções morais, das ideias 

e de julgamentos teóricos, destaca-se um conteúdo firme e imutável, 

consistente, e sua unidade e sua consistência é justamente a expressão da 

essência própria da razão. No entanto, esta noção de capacidade de 

aperfeiçoamento humano esteve aliada aos três ingredientes que construíram o 

projeto de sociedade, a saber: a universalidade, a individualidade e a 

autonomia.  

 

O projeto da Ilustração propôs estender a todos os indivíduos 

contradições de autonomia em todas as esferas. Ele é universalista em sua 
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abrangência e visa todos os homens sem limitação de sexo ou raça. 

Individualizante em seu objeto, pois os sujeitos e objetos do processo de 

civilização são indivíduos e não entidades coletivas. E emancipatória em sua 

intenção, já que esses seres humanos individualizados devem acabar à plena 

autonomia no pensamento, na política e na economia.  

 

Com esses pensamentos, a sociedade moderna passou a representar 

um grande progresso teórico. Ao eliminar as causas finais do plano da 

natureza, eliminou explicações antropomórficas que impediram o 

desenvolvimento da ciência. O homem surgiu como um ser muito peculiar que 

tem um corpo como uma máquina natural, impessoal e que obedece à 

causalidade eficiente por sua vontade. Enfim, o projeto modernista transcendeu 

fronteiras nacionais nos ideais de liberdade e igualdade, assumindo uma 

herança cosmopolita pautada na formação do sujeito. É nesse intento que se 

objetiva entender como se formou a ambiguidade diante do estabelecimento de 

um sujeito novo em detrimento do velho descrito na modernidade. 

 

5.3 - A ambivalência do sujeito moderno: a criação do novo a partir da 

destruição do velho 

 

A antiga ambivalência entre a criação do novo e a destruição do 

passado do medievo vai ser retomada na modernidade. Nessa sociedade que 

está nascendo, o ato criativo vai surgir enquanto definidor do ser humano, pois 

é a partir da compreensão do espírito de sua época que vai nascer um sujeito 

definido como a figura do artista, ou seja, pelo que ele expressa e por toda a 

sua capacidade de transformação.  Neste tempo histórico, as possibilidades do 

sujeito moderno são ao mesmo tempo de glórias e derrotas, pois este sujeito é 

imbricado de uma espécie de “caos”. Um sujeito que nasce na relação novo-

velho, estabelecido pela dialética do Ser moderno. 

 

O sentido que o homem moderno possui de si mesmo e da história 
vem a ser na verdade um instinto apto a tudo, um gosto e uma 
disposição a tudo. Muitas estradas se descortinam a partir desse ponto. 
Como farão homens e mulheres modernos para encontrar recursos que 
permitam competir em igualdade de condições diante desse „tudo‟?. 
(BERMAN, 1986, p.23). 
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  No entanto, o que entendemos por Sujeito moderno? Antes de tudo 

devemos entender que o Sujeito moderno nasce num mundo regido por leis 

racionais, que vê nos programas de educação da aprendizagem do 

pensamento racional, uma forma capaz de resistir às pressões do hábito e do 

desejo, para submeter-se somente ao governo da razão. 

 

O mundo moderno foi cada vez mais ocupado pela referência de um 

Sujeito liberto, que possui o controle das ações. O sujeito moderno não é mais 

a presença em nós do Universal, ao qual foi dado o nome de leis da natureza, 

de sentido da história ou da criação divina. O homem moderno está 

constantemente ameaçado pelo poder absoluto da sociedade. Este nasce com 

a ruptura da ordem sagrada do mundo e no lugar desta ordem aparece a 

interdependência da ação racional instrumental do sujeito pessoal, ou seja, da 

sua atividade criativa. 

 

A atividade criativa dos seres humanos passou a ser a base substancial 

da vida moderna. Elencada a partir da definição de uma estética modernista30, 

sua dependência alicerçava o posicionamento do artista diante dos eventos 

sociais. Nesse novo papel, os homens seriam levados ao centro das ações 

definido por seu tempo histórico, pois a “modernidade representaria o 

transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade 

o eterno e o imutável.” (BAUDELAIRE, 1996, p. 22). 

 

Observa-se a existência de um paradoxo estabelecido nessa 

transitoriedade. A estética moderna designou um novo olhar sobre o mundo, a 

ideia do belo tomou uma dimensão fundada pelo movimento modernista e a 

representação da vida burguesa e dos espetáculos da moda apareceu com 

maior vigor na modernidade; quanto mais o artista representasse esta vida com 

requintes de beleza, mais preciosa seria sua obra. 

 

                                                             
30A estética vem do termo romântico que se refere ao Movimento Estético, uma tendência 
idealista ou poética que surge no século XVIII. No surgimento do Romantismo havia a 
reivindicação para que a arte fosse retirada do âmbito da estética tradicional prescritiva e 
normativa para adentrar a dimensão da estética do artista/gênio, na qual a criação encontraria 
sua liberdade em relação à subordinação a regras. Por esta razão, a expressão estética 
buscava denotar a quebra com a obediência às ordens classicistas para toda a Arte. 
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Destarte, surgiriam artistas que expressariam os costumes de sua época 

na pintura, os quais teriam um papel especial e, o mais importante, é que não 

existia nenhuma ligação de cunho religioso, bem como de atitudes heroicas, 

que os levassem a eternizar suas obras. Esses artistas singulares seriam 

representados pela figura do flâneur, um sujeito que surge de um movimento 

fugidio na modernidade, buscando tornar-se eterno e mutável.  

 

O flâneur, o filósofo chame-no como quiserem, mas, para caracterizar 
esse artista, certamente seremos levados a agraciá-lo com um epíteto 
que não poderíamos aplicar ao pintor das coisas eternas, ou pelo 
menos mais duradouras, coisas heroicas ou religiosas. Às vezes, ele é 
um poeta; mais frequentemente aproxima-se do romancista ou 
moralista; é o pintor do circunstancial e de tudo o que este sugere de 
eterno. (BAUDELAIRE, 1996, p. 3). 

 

O papel do artista moderno31, enquanto sujeito da modernidade, estava 

centrado na ação diante dos processos sociais. Esse papel foi definido como 

capaz de concentrar a visão em elementos comuns da vida na cidade. O 

flâneur deveria ser alguém capaz de desvelar o universal e o eterno, capaz de 

destilar todo o fugidio da vida em sua criação, pois sua capacidade técnica 

reproduz e dissemina as imagens públicas de massa, levando o homem que 

vive em meio social a mudanças radicais de existência, principalmente, no seu 

papel social e político. Assim, compreender as qualidades fugidias desse 

sujeito era o papel do artista moderno. 

 

Esse artista, para Harvey, 

 

não obtinha relação com o fluxo de sua produção, pela velocidade de 
seus movimentos em seu cotidiano, o que provocou uma ampla gama 
de respostas estéticas que iam da negação à especulação sobre as 
possibilidades utópicas, passando pela imitação.(HARVEY, 2007, p, 
32). 

 

 

É nessa relação que está inserido o sujeito da modernidade. Ser 

moderno é encontrar-se num ambiente onde ocorrem as transformações em si 

e do mundo; ser moderno é deixar sua vida permeada pelo sentido do efêmero, 

levando o passado a perder um pouco do seu sentido. Dessa maneira, 

                                                             
31

 Para Berman (1986), o verdadeiro objetivo do artista moderno consistiria em rearticular as 
novas técnicas, inoculando sua própria alma e sensibilidade através das transformações, para 
trazer à luz, em sua obra, essas forças explosivas.  
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observa-se que não há continuidade da história, já que é estabelecido um 

sentido de transitoriedade das coisas, do processo de fragmentações pautado 

em rupturas internas.  

 

Para Kawana, 

 

a obra do artista é um espelho da natureza, isso não significa, 
entretanto, que a arte deva imitá-la da maneira como ela é vista, pois, 
por natureza, os artistas querem dizer as formas ideais que ela tenderia 
a criar. Os modelos selecionados para serem representados pela arte 
seriam abstraídos da realidade e seriam a expressão da beleza e da 
excelência moral. Haveria um padrão que o artista poderia incorporar 
em suas obras, como o filósofo e o cientista são capazes de incorporar 
em suas proposições. (KAWANA, 2006, p. 94). 

 

Não obstante, a representação do ser humano nas pinturas e esculturas 

não busca a expressão individual no seu modelo, mas procura evocar imagens 

de suas experiências passadas, pois “se o eterno e o imutável não podia ser 

pressuposto, o artista moderno tinha o papel criativo de desempenhar na 

definição da essência da humanidade.” (HARVEY, 2007, p.27). 

 

Por esse motivo, “ser moral é ser racional”. Esse pressuposto clássico 

ilustra que, na modernidade, razão e natureza moral é a mesma coisa, cuja 

existência leva-nos acreditar que a formação humana foi possível graças à 

apreensão do universal. Assim, a arte, para a maior parte dos pensadores no 

final do século XVII e início do XVIII, deveria ter um fim claro e distinto. Ela 

deveria canalizar as emoções e dirigi-las para a proposta racionalmente 

concebida pelo artista modernista.  

 

O modernismo aparece desse modo, como uma grande 
tentativa de libertar os artistas modernos das impurezas e 
vulgaridades da vida moderna. Muitos artistas e escritores – e 
mais ainda críticos de arte e literatura – são gratos a esse 
modernismo por estabelecer a autonomia e dignidade de suas 
atividades. Mas poucos artistas e escritores modernos 
pactuaram com esse modernismo por muito tempo: uma arte 
desprovida de sentimentos pessoais e de relações sociais está 
condenada a aparecer árida e sem vida, em pouco tempo. 
(BERMAN, 1986, p.32). 

 

A representação do pensamento Moderno é muito significativa. No 

pensamento Iluminista, observa-se que existe uma busca pelo Universal e pelo 

padrão civilizatório, pois passamos para a crença de que a diversidade entre os 
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homens deve ser valorizada; de que na arte o objetivo não é buscar um único 

ideal de perfeição a ser imitado, mas a mais rica e extraordinária expressão 

individual do ser humano. No entanto, na relação do artista com o público, 

busca-se a evocação das capacidades de compreensão, da simpatia e do 

prazer, as quais são particulares e não passíveis de serem universalizadas na 

tentativa de reconstruir pela imaginação. As características distintivas de povos 

e épocas são remotas no tempo e no espaço. 

 

Os pensadores iluministas buscavam engendrar a dominação no futuro 

por meio dos poderes da previsão científica, da engenharia social e do 

planejamento racional, da institucionalização dos sistemas racionais de 

regulação e do controle social. “Eles na verdade se apropriaram das 

concepções renascentistas de espaço e tempo, levando-as ao seu limite, na 

busca da construção de uma sociedade nova, mais democrática, mais 

saudável e mais afluente”. (HARVEY, 2007, p. 227). 

 

Em tempos como esse, o sujeito moderno tendeu a individualizar-se, no 

entanto, precisou de leis próprias, bem como de habilidades para manter-se 

nessa mesma sociedade. A modernidade cria novas leituras de homem pondo-

o enquanto novo em todos os dias, ou seja, sempre há uma nova espécie de 

homem criado pela modernidade. “O sentido que o homem moderno possui de 

si mesmo e da história vem a ser na verdade um instinto apto a tudo, um gosto 

e uma disposição de tudo.” (BERMAN, 1986. P.23).  

 

O impulso dialético da modernidade se volta aos seus primeiros agentes, 

os burgueses. Assim, para o filósofo, o pensamento moderno muitas vezes era 

irônico e dialético, o qual leva a sociedade moderna a uma ausência de valores 

e um enorme vazio e ao mesmo tempo em busca de possibilidades, de uma 

discussão de como surgiu o desenvolvimento da moderna burguesia, bem 

como a luta do proletariado, a partir de uma visão sólida e outra diluidora da 

vida moderna.  

 

Marx afirma que a moderna sociedade apresenta uma visão geral do 

que chamamos de modernização. Essa modernização tem a emergência da 

expansão, pois à medida que se expande, absorve e destrói todos os 
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mercados locais e regionais, torna-se cada vez mais cosmopolita. Nesse 

sentido, a sociedade burguesa moderna não aboliu os antagonismos de classe, 

pois este modelo societário não fez mais do que estabelecer novas classes, 

 
novas condições de opressão, novas formas de luta em lugar das que 
existiram no passado. Entretanto, a nossa época, a época da 
burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de 
classe. A sociedade divide-se cada vez mais em dois campos 
opostos, em duas grandes classes em confronto: a burguesia e o 
proletariado. (MARX, 2007, p.40). 

 

O âmbito dos desejos e reivindicações humanas se amplia muito além 

da capacidade das indústrias locais, que então entram em colapso. Em suas 

análises, Karl Marx afirma que a modernidade intensificou o capital que se 

concentra cada vez mais nas mãos de poucos. A produção se centraliza de 

maneira progressiva e se racionaliza em fábricas altamente automatizadas.  

 

Ao ler a modernidade, observamos que o projeto moderno de sociedade 

alicerçava na razão o aprimoramento moral e técnico do ser humano. E, essa 

capacidade de aperfeiçoamento foi estimulada frente às mudanças trazidas 

pelo advento moderno, ou seja, a técnica. Ciência e técnica caminham juntas, 

empenhadas num aprimoramento da sociedade nascente, projetada pelos 

ideais iluministas.  

 

Com o intuito de desenvolver uma ciência objetiva da moralidade, da 

autonomia e da arte, o projeto de sociedade Iluminista vai utilizar o acúmulo do 

conhecimento gerado pelo trabalho livre e criativo, contradizendo a experiência 

racional do eterno e do imutável, levando à promoção do esforço intelectual da 

moralidade e da lei Universal. E, com esses esforços, dinamiza-se a relação 

espaço-tempo, com o crescimento de pequenas cidades que são elevadas à 

categoria de grandes centros industriais, com um número populacional. Esse 

novo modelo de sociedade ganhará novos espaços em pouco tempo. 

 

5.4. Tempo e espaço na dinâmica da modernidade 

 

Na modernidade o predomínio das relações sociais é estabelecido pelo 

sentido da transitoriedade das coisas e nos processos de rupturas e 

fragmentações internas. Nessa direção é estabelecido o sentido da 
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fragmentação e do contingente, que alcança um contexto de desintegração, de 

renovação e contradição em uma mesma dinâmica, isto é, num mesmo espaço 

e tempo. Essas transformações são adquiridas pelo sujeito moderno que se 

encontra num ambiente de transformação de si e do Mundo. 

 

É importante salientar que a separação espaço-tempo ocorreu sob 

condições de modernizações históricas e o mecanismo de desencaixe estaria 

ligado à criação de signos simbólicos, isto é, dos meios de interação e troca 

que independem no seu uso das características dos grupos ou indivíduos; “um 

desses signos, e provavelmente o mais importante, é o dinheiro, que é um 

meio extremamente eficaz para aumentar as distâncias temporais e espaciais.” 

(BRUSEKE, 2001, p. 20). 

 

Observa-se que nas sociedades pré-modernas a noção de espaço e 

tempo era vista como um conjunto de coisas inseparáveis. Foi na Modernidade 

que se iniciou marcar o tempo com maior precisão. Este uso passou a ser 

generalizado, a fim de possibilitar a sincronização de acontecimentos distantes 

e, dentre outras coisas, o controle da jornada de trabalho. Até então, o tempo 

estava conectado ao espaço, no entanto, a uniformidade de mensuração do 

tempo pelo relógio mecânico correspondeu à uniformidade na organização 

social do tempo e essa mudança ocorreu simultaneamente à expansão da 

modernidade. 

 

O tempo obedeceria a uma linearidade, medido mecanicamente e 

dividido em horas, minutos e segundos. Assim, a separação espaço-tempo vai 

ser crucial para o dinamismo da modernidade, a qual vai promover uma base 

para sua recombinação de modos de produção da sociedade nascente. 

 

Nesse sentido, a vida fugidia vai surgir nas grandes cidades como se 

fossem lugares vazios, passando a ser moldados pelas influências sociais 

distantes do que antes representara. Assim, a separação espaço-tempo vai ser 

crucial para o dinamismo da modernidade, a qual vai promover uma base para 

sua recombinação de modos de produção da sociedade nascente. 
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Verifica-se que discussão da relação tempo-espaço foi a base da 

dinâmica Moderna. Observa-se que os sistemas de pequena escala no mundo 

pré-moderno passam a ser de grande escala com as civilizações agrárias e a 

relação tempo-espaço foi recombinada para formar uma estrutura histórica de 

experiência. Assim, na modernidade, organizar essa relação é celebrar e 

facilitar a libertação do homem como indivíduo livre e ativo, dotado de 

consciência e de vontade. Essa nova concepção busca construir uma nova 

sociedade, que na visão da Ilustração era a mais democrática. 

 

Harvey (2007) indaga se a visão do mundo moderno estava ou não 

fadada a mergulhar no mundo kafkiano32, num mundo de alienações, em que o 

capitalismo corrompe as relações sociais e o individualismo vai prevalecer, era 

questão de tempo, pois estas questões passaram a ser dadas como cruciais, já 

que o legado Iluminista trouxe o triunfo da racionalidade e da liberdade humana 

universal, as quais afetam todos os planos da vida social e cultural, 

abrangendo também as estruturas econômicas.  

 

Nessa direção, é que analisamos como a relação espaço-tempo pode 

ser uma chave de interpretação para entender um possível paradoxo entre os 

modernos. Se os modernos tiveram que destruir o velho para criar o novo, a 

única maneira de representar esse novo enquanto verdade eterna é fazer sua 

própria destruição e, nesse sentido, há uma transformação no sentido de 

espaço e tempo na sociedade. 

 

Por certo que 

a imagem da “destruição criativa” é muito importante para a 
compreensão da modernidade, precisamente porque derivou dos 
dilemas práticos enfrentados pela implementação do projeto 
modernista. Afinal, como poderia um novo mundo ser criado sem se 
destruir boa parte do que vira antes? (HARVEY, 2007, p. 26). 

 

Para Harvey (2007) é nesse sentido que a apreensão da experiência na 

relação espaço-tempo vai surgir na modernidade. Surge como fio condutor 

                                                             
32

Em “Metamorfose”, Franz Kafka (2007) faz uma profunda análise do valor sentimental e do 

interesse visível que os seres humanos demonstram ter, não por seus semelhantes, mas sim 
pelos bens materiais e no conforto que os mesmos podem proporcionar. A metamorfose nada 
mais é do que uma confissão pessoal disfarçada; se pudesse resumir esse tema em uma única 
palavra, essa palavra seria "alienação". Essa era a maior característica da sociedade que 
emergiu da Revolução Industrial, uma sociedade muito diferente daquelas tradicionais do 
passado.  



124 
 

para entender como o movimento modernista obteve uma lógica na concepção 

de espaço-tempo conforme suas próprias experiências. Desse modo, as 

experiências sofrem mutações em sua ordem, dificultando o acompanhamento 

dos seres humanos frente às transformações ou as suas próprias contradições. 

 

O espaço e tempo tornam-se categorias básicas da existência humana. 

A humanidade restringe a passagem do tempo em uma cronologia baseada 

nas medidas de tempo que vão de segundos a eras, como se tudo tivesse o 

seu lugar numa única escala temporal objetiva.  

 

Dessa forma, entende-se que na sociedade moderna os muitos sentidos 

distintos de tempo se entrecruzaram. Dos quais, os movimentos cíclicos e 

repetitivos da vida diária dos homens, nos oferecem uma sensação de que 

todos os processos que perpassam nossas vidas parecem ser sempre para 

frente buscando o desconhecido. Ainda que tenhamos equipamentos e formas 

de apreensão de novos espaços, não conseguimos acompanhar essa imensa 

noção de espaço, que surgiu com as transformações geradas pela nossa 

própria percepção. 

 

Desse modo, tempo e espaço são tratados como fatos da natureza. O 

tempo, com a ideia de cíclico, enquanto um fenômeno natural a que devemos 

nos adaptar e levado no sentido familiar vai estabelecer o tempo de criação dos 

filhos, aquele que deverá passar os conhecimentos de geração a geração. 

Nesses diferentes sentidos, o tempo é usado para levar os seres humanos à 

incapacidade de adiar prazeres com o intuito de engendrar as forças para 

promover o crescimento econômico.  

 

Apesar dessa diversidade de conceitos e conflitos sociais na concepção 

de tempo, ainda há uma tendência a ser considerada, a saber: como as 

diferenças nas percepções deveriam ser fundamentalmente compreendidas da 

noção do tempo, enquanto único padrão objetivo inevitável de sua 

naturalidade. 

 

No entanto, o espaço também é tratado como fato da natureza, 

naturalizado através dos sentidos do cotidiano em direção, forma, padrão, 
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volume e distância, isto é, como principais atributos de sentidos cotidianos 

comuns. Assim, podemos perceber que sociedades distintas podem conceber 

a noção de espaço de maneiras diferenciadas. Nas sociedades indígenas, a 

noção de espaço é diferenciada dos colonizadores europeus, sejam eles de 

que parte do mundo for. 

  

Dessa forma tornou-se polemica as várias noções de espaço, pois estas 

passaram a serem vistas enquanto direitos territoriais. Observamos que 

considerar a ideia de tempo e espaço no sentido objetivo como o espaço da 

física nos levaria a pensar que não existem várias dissoluções desses 

conceitos, entendendo que há multiplicidades das qualidades objetivas que o 

espaço e o tempo podem exprimir, bem como o papel das práticas humanas 

que vive em contínua construção, isto é, um espaço e tempo que vivem em 

construção, não são estáveis. 

 

As concepções de tempo e espaço são criadas necessariamente através 

de práticas e processos materiais que servem à reprodução da vida social. Nas 

sociedades, existem várias formas de se pensar a produção espaço-tempo. 

Tanto nas tribos indígenas quando na sociedade capitalista, a objetividade 

advém das práticas materiais de reprodução social e na medida em que estas 

podem variar geograficamente e historicamente.  

 

Verifica-se que o tempo social e o espaço social são produzidos de 

forma diferente. Cada meio de produção ou formação social incorpora de forma 

particular os conceitos de tempo e espaço no sistema capitalista. Com o 

capitalismo, observa-se a experiência do espaço e do tempo, da destruição 

criativa na circulação do capital. Surge um novo modo de produção, de práticas 

e processos materiais, bem como da reprodução social.  

 
o avanço do conhecimento (científico, técnico, administrativo, 
burocrático e racional) é vital para o progresso da produção e do 
consumo capitalista, as mudanças do nosso aparato conceitual 
(incluindo representações do espaço e do tempo) podem ter 
consequências materiais para a organização da vida diária. (HARVEY, 
2007, p. 189). 
 

É nesse sentido que o progresso passa a ser o objeto teórico e o tempo 

histórico a dimensão espacial primária dessa modernização. A redução do 
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espaço a uma categoria contingente está implícita na própria noção de 

progresso, como a modernidade trata a experiência do progresso através da 

modernização. Observa-se que a estética modernista foi procurar regras que 

permitiram a veiculação de “verdades eternas33” e imutáveis em meio ao 

turbilhão do fluxo e da mudança. Com essas mudanças, advêm as práticas 

materiais que os nossos conceitos de espaço e tempo trazem concomitante as 

nossas experiências individuais e coletivas. 

 

Desse modo, legitimamente, pode-se dizer que existe um paradoxo 

entre os modernos? Vemos aqui em ação a oposição entre o efêmero e o 

eterno. No entanto, esse paradoxo vai representar que as “verdades eternas” 

da modernidade nada mais são do que um processo de destruição passível 

que, no final, passa a destruir a si mesmo e as suas próprias verdades.  

 

O que nos parece é que no próprio processo de movimento de 

destruição de um deserto num espaço social há uma criação de outro deserto 

no interior do próprio agente desse movimento de transformação. Por sua vez, 

a dinâmica da relação espaço-tempo está posta no sentido do ser moderno. 

Esse sentido vai mostrar que ao destruir, em parte, o projeto que o próprio 

modernismo criou, chegaremos as suas próprias contradições; dessa forma, o 

projeto poderá ser pensado como foi pelos Iluministas. Entende-se projeto 

como uma crítica, uma destruição, um desencantamento. Menos a construção 

de um mundo novo que a vontade e a alegria de destruir os obstáculos 

acumulados sobre o caminho da razão. A ideia de modernidade não extrai a 

sua força da sua utopia positiva, a da construção de um mundo racional, mas 

da concepção crítica, e por isso espera persistir a resistência de um passado.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33

Termo utilizado por David Harvey na obra Condição Pós-Moderna de 2007. 
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6.0.  AS AFINIDADES ELETIVAS DO PENSAMETNO RECLUSIANO: NOS 
PORQUÊS DA CONFLUÊNCIA DAS IDEIAS DE ROUSSEAU E RECLUS 
 

 
  

Uma era de Revoluções, assim foi intitulada o século XVIII por ter sido o 

berço do imaginário de algumas gerações de pensadores, concertados pela 

crítica burguesa e pela aspiração a um modelo societário livre e cooperativo 

(PIOZZI, 2006).  

 

Esse ideal já era esboçado nas críticas e propostas de alguns filósofos, 

perpetrado nas primeiras utopias socialistas do século XIX que recusou o 

fundamento individualista da liberdade no intuito de compor modelos de uma 

futura ordem social.  

 

Em busca de um referencial teórico, os grupos franceses revolucionários 

e pós-revolucionários vão eleger várias doutrinas enquanto contribuição do 

pensamento anárquico. Entre os eleitos, está o pensamento do filósofo Jean-

Jacques Rousseau que se encaixa por recolher e sistematizar críticas à 

sociedade moderna competitiva. Sua teoria social e política vai ser marca 

registrada nas utopias socialistas que proliferaram ao longo do „Século das 

Luzes‟(PIOZZI, 2006). Nesse sentido, torna-se imprescindível a análise dos 

signos dialéticos sociedade-natureza, da reflexão da sociedade, da propriedade 

privada e do Contrato Social no pensamento rousseauniano, enquanto 

contribuição ao pensamento geográfico-anarquista de Elisée Reclus. 

 
6.1. A natureza social dos signos dialéticos sociedade-natureza em 

Rousseau 

 

 Ao concentrar suas investigações sobre a relação homem-natureza, 

observamos que o pensador possui o olhar sobre a natureza no plano de 

organização da sociedade moderna. Seu discurso vai ser moldado pela forma 

do enunciado em suas vivências e, seus limites foram determinados pela 

posição social de cada autor em tempos e espaços diferenciados. 

 

 Verificou-se que a natureza no olhar filosófico de Rousseau existe como 

uma totalidade de relações quer sejam sociais, quer sejam naturais. Desse 
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modo, existem influências que atuam, sobretudo, nos seres humanos, levando-

os a várias transformações no tempo histórico.  

  

 Para (CONCEIÇÃO, 2010, p.10), “embora Bakhtin tenha a leitura da 

unidade indissociável do tempo e espaço, isto é o cronotopo, pode-se 

identificar o movimento das vozes, na representação temporal, já que não há 

reflexo de uma época fora do curso do seu tempo”. Desse modo, observa-se 

ainda que, mesmo em séculos diferenciados, as influências sobre os dois 

pensadores foram marcantes em seus pensamentos, quer seja pelo o espírito 

Iluminista ou da Comuna de Paris, as reflexões acerca das relações sociais e 

da relação homem-natureza comungam de um mesmo ideal e, esse ideal, está 

baseado na busca da harmonia com o ser humano, bem como a própria 

natureza. 

 

Aspiramos nossa análise sobre a natureza em Rousseau, os textos: 

Discurso sobre as desigualdades34 e Devaneios de um caminhante solitário. Na 

leitura do Discurso sobre as desigualdades, Rousseau apresenta uma estrutura 

aparente monológica. Este discurso apresenta uma perspectiva ideológica em 

que sua escrita está relacionada com o contexto que envolve o sujeito que fala. 

A enunciação do Discurso sobre as desigualdades é apenas uma fração de 

uma corrente ininterrupta da comunicação verbal e da amplitude do contexto 

social em que está inserido o autor, a saber: do projeto de sociedade Iluminista.  

    

 No Discurso da Desigualdade, Rousseau demonstra sua leitura de 

mundo. A natureza para o filósofo é lida de forma polissêmica, pois em quase 

toda sua obra observa-se como existe duas leituras da natureza; uma humana, 

que é à base de seu pensamento, e a outra de natureza física. Na primeira 

leitura, o homem é puro e possui uma relação harmônica com o meio que em 

vive. Para Rousseau, o homem primitivo é um homem da natureza, por ser 

idêntica a própria natureza. Na segunda leitura percebe-se que o interesse do 

filósofo pela botânica há um olhar diferenciado para a natureza externa, uma 

                                                             
34 O discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, impresso em 
Amsterdam, na Holanda, em 1755, foi concebido, como sabemos, para concorrer ao prêmio de 
1753 da academia de Dijon, que havia proposto como questão de pesquisa sobre a origem da 
desigualdade entre os homens e se seria admitida pela lei natural. (ESPÍNOLA, 2010.p.21). 
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admiração nos seus ciclos e a comparação com a vida humana. 

 

         A rigor, Batista (2010,) ao analisar a concepção rousseauniana de 

natureza, observa que ao afirmar: “o homem resulta de tudo o que o rodeia”  35, 

o genebrino desenvolve um argumento de que o fato de derivarmos dos nossos 

próprios resultados levou os seres humanos a um novo olhar sobre a natureza. 

Ao ser exilado na ilha de Saint-Pierre, na Suíça, o filósofo extraiu a parte 

essencial da felicidade através da fusão homem-natureza e vai relatar em seus 

escritos que dos lugares onde viveu, nenhum outro trouxe maior felicidade ou 

revelou uma relação de identidade do que o meio natural que o rodeava.  

 

Estas questões foram discutidas em profundidade no início do Discurso 

sobre a desigualdade. Nesse texto Rousseau expõe a forma pela qual o 

homem se exclui da natureza. Ao afirmar a exterioridade da natureza, o filósofo 

concebe uma natureza em que o homem está ausente e, sem nenhuma 

intervenção. O genebrino descreve uma natureza em harmonia, estável e 

idêntica ao ser humano por estar sempre recomeçando. Nessa natureza, tudo 

está em equilíbrio, nenhuma espécie está em extinção e podemos até induzir a 

necessidade de preservá-la.  

Para Rousseau, 

a terra abandonada à sua própria fertilidade natural e coberta de 
florestas imensas que o machado nunca mutilou oferece 
alimentação e refúgio aos animais de toda espécie. 
(ROUSSEAU, 1989. p.198).  

Nessa ideia de natureza paisagem e história estão entrelaçadas. A 

paisagem é um produto da história comum em uma sociedade e meio em que o 

homem habita. Desse modo, entendemos que a ideia de proteção da paisagem 

tornou-se necessário para que haja uma ampliação da visão de natureza entre 

o ser humano, já que a proteção da natureza diminuiu a separação entre as 

produções humanas e o meio natural. Segundo Larrère, a ideia de proteção 

“saiu insensavelmente do quadro da concepção moderna: foi necessário 

assumir o caráter híbrido dos meios, pensar a inserção do homem na natureza 

e a natureza em perpétua evolução.” (LARRÈRE,1997.p.227).  

                                                             
35

  In: J.-J Rousseau. A influência dos climas sobre a civilização. Fragmentos Políticos. In: 
Oeuvres Complètes, TomoIII, Blibliotèque de La Pléiade, Gallimard, 1996.p. 530. 
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Desde a modernidade já existia uma proteção da natureza. Essa foi a 

conclusão que chegou Larrère ao afirmar acerca das ações do homem sobre a 

natureza desde o século XVIII.  Segundo a filósofa, a concepção de natureza 

que encontramos em Rousseau é de cunho naturalista: “ele apresenta uma 

visão da natureza selvagem.” (LARRÈRE, 1997. p.106). 

A natureza selvagem, para Rousseau, não é uma natureza “morta” pelo 

contrário, é uma natureza viva, mais produtiva do que a natureza cultivada. A 

ideia de natureza do filósofo é estabelecida pela unidade de dois elementos: 

natureza-homem.  

Observa-se assim como o dialogismo na fala de Rousseau é o princípio 

constitutivo da linguagem, Para Bakhtin (1989) “nenhuma palavra é nossa, mas 

traz em si a perspectiva de outra voz”, é o primado do intertextual sobre o 

textual. A ilusão que põe na liberdade do discurso ocorre porque este não é 

individual, pois o discurso não é único e fechado sobre si mesmo, ao contrário 

todo discurso é social; um discurso deriva de outros discursos.  

 

Nessa direção, em todo discurso é perceptível outras vozes que podem 

ser distantes, anônimas, impessoais, imperceptíveis ou, do contrário, muito 

próximas que surgem no momento de cada fala. A partir da influência da 

concepção naturalista em Rousseau, vai proporcionar o peso da natureza no 

comportamento humano em seu pensamento. Entretanto, na polifonia do seu 

discurso, o filósofo denuncia o peso da civilização moderna ao responsabilizar 

o próprio ser humano pela intensa dominação das áreas intocáveis da natureza 

causando intensa degradação. 

 

O pensamento de Jean-Jacques Rousseau surge em seu século com o 

propósito de entender as questões originárias das desigualdades entre os 

homens frente a ideia de progresso humano. Tratar do tema da natureza em 

Rousseau é considerar, sobretudo, a análise por ele feita acerca da natureza 

humana. Nesse ínterim, vai contribuir com as bases do pensamento anarquista, 

na busca uma sociedade livre da opressão-grilhões dos dominadores sobre 

uma minoria no meio social. 
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6.2. Jean Jacques Rousseau: um arquiteto da ordem anárquica 

 

Pensar a teoria rousseauniana a fim de entender sua contribuição na 

formação da ordem anarquista do século XIX é, portanto, sugerir uma leitura do 

conceito de natureza em busca das bases filosóficas, em seu pensamento, a 

fim de entender a formação de uma sociedade comum a todos os seres 

humanos. 

 

Ao pensar o „ bom selvagem‟ (FORTES, 1996), Rousseau veicula o ideal 

de uma comunidade de homens livres e iguais. Situado num tempo e espaço 

indefinidos, construídos pelos relatos dos viajantes, esse modelo de sociedade 

contrastava com o retrato desolador das sociedades modernas, marcadas 

pelas desigualdades entre os homens. O filósofo conferia a um imaginário a 

filosofia da história e da ciência política em busca de alternativas ao ideal 

burguês de vida. 

 

Os alicerces teóricos do modelo de sociedade Moderna foram 

estabelecidos pelos ideais iluministas que visavam à liberdade liberalista para 

todos os homens no meio social. Nesse ponto, cabe uma breve digressão 

sobre os conceitos centrais tanto da filosofia como da teoria política de 

Rousseau: o conceito de liberdade. Talvez esta seja a única determinação 

essencial do homem que o filósofo não faz derivar do processo de socialização, 

vendo-a, ao contrário, como um arbítrio do indivíduo natural.  

 

Nesse caso, é preciso distinguir entre liberdade rousseauniana e a 

liberdade liberal e individualista. “Para os liberais em geral, liberdade é a 

capacidade de satisfazer seus próprios interesses pessoais nos limites do 

respeito aos interesses igualmente individuais dos outros.” (COUTINHO, 

2011.p.22).  

 

Em Rousseau (1988), ao contrário, a liberdade adquire uma dimensão 

nitidamente social e histórica: não só é entendida como „autonomia‟, como a 

ação conforme com as leis que o próprio homem cria enquanto parte do todo 

social e, nesse sentido, é uma liberdade positiva, mas, também é algo que se 
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articula ontologicamente com o caráter dinâmico do homem, com sua 

perfectibilidade ou capacidade de aperfeiçoamento.  

 

É nesse sentido que as teorias de J. J. Rousseau e outros filósofos 

contratualistas36 são lançadas enquanto referências que reconhecem o „estado 

de natureza‟ enquanto comunidade originária dos homens. Pois estes 

nasceram livres, iguais e dotados de razão seguem seus movimentos em 

relações recíprocas, as quais garantem a harmonia com o universo e com esse 

universo harmônico, a possibilidade de conflitos vai ser localizada na oposição 

entre a lei da natureza e as paixões humanas. (MATOS, 1984). 

 

Com efeito, a ideia de natureza encontra-se no centro da obra de 

Rousseau. O filósofo utiliza-se de uma hipótese para fazer da oposição 

natureza/sociedade um fundamento sobre o qual engendra seus argumentos 

(BATISTA, 2010). Ao escrever o Discurso sobre a origem e os fundamentos da 

desigualdade entre os homens, Rousseau argumenta acerca da noção de 

natureza humana e segue analisando de forma lógica e dedutiva as razões que 

conduziram os homens à perda do estado natural e os levaram ao processo de 

desigualdade. 

 
 

 O estado de natureza é formulado por Rousseau como o ponto de 

partida para a explicação sobre a origem das desigualdades instauradas em 

sociedade. Este estado revela-se como estratégia de remontar uma época na 

qual a natureza humana mantinha-se intacta, sem qualquer tipo de influência 

que alterasse sua forma original (MARQUES, 2007). 

 

 Encontramos em suas bases um cenário que representa o homem 

primitivo vivendo num estado de união com a natureza. Também se vê uma 

natureza sem nenhuma alteração, em que nenhum animal apresenta ameaça 

de extinção. “Nas épocas áureas da humanidade evidencia-se a conservação 

                                                             
36 “O chamado contratualismo privilegiará este modelo interpretativo da sociedade 

principalmente nos séculos XVII e XVIII. Hobbes, Locke e Rousseau serão os principais 
teóricos políticos a utilizarem este modelo que põe em cheque os fundamentos do poder 
político instituído de suas respectivas épocas. As interpretações destes autores vão determinar 
o futuro da discussão política sobre este tema, sendo suas correspondentes teorias 
referenciais insubstituíveis da Filosofia Política Moderna e Contemporânea, além de fontes 
imaginárias das correntes políticas posteriores.” (VIEIRA, 1997.p.15). 
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de certo equilíbrio natural porque tudo se mantém ainda inexplorado, e 

realmente com pouca coisa suprem todas as faltas." (ESPÍNOLA, 2010.p.27). 

 

Para Bènichou (1979), Rousseau quer dar ao estado de natureza uma 

imagem oposta ao estado de sociedade, onde não transpareça nada que 

anuncie o presente. O ser humano, ao nascer, jamais seria originalmente mau, 

e por não conhecer o que seria propriamente o mal, ele viria ao mundo com 

uma bondade originária.  

 

Desde a infância, o grau de dificuldades estabelece-se pelo fato de que 

a criança não pode sozinha suprir as necessidades de sua subsistência, sendo 

necessário o auxílio de um adulto para ajudá-la (ROUSSEAU, 1988). Ao 

tornarem-se adultos, já estariam acostumados pelas leis naturais a vencerem 

os obstáculos, como: as inclemências do tempo ou na luta contra os animais, 

sem utilizar nenhum tipo de arma, apenas os seus corpos como único 

instrumento. No estágio da velhice, há um desgaste de suas forças e do vigor 

físico que a natureza concedeu-lhe e os homens passam a perder todas as 

capacidades físicas que foram concebidas de forma natural.  

 

O homem da natureza, postulado por Rousseau, ao agir de forma 

instintiva, era guiado pelo sentimento de conservação. A relação entre os 

homens nesse estado era apenas de sobrevivência, e tal sentimento vai 

despertar nos homens o sentimento de compaixão37, uma faculdade que 

controla a nossa razão e nos faz sentir piedade do outro, ao ver seu sofrimento, 

e que pode ser percebida em qualquer animal (MENEZES, 2006). 

 

 Considerava Rosseau que a capacidade de aperfeiçoamento conduziu 

as relações de desigualdade instituída entre os homens. Considerando a ideia 

da apropriação das terras é que irá defender a passagem do ser humano do 

estado de natureza à vida social. Compreendia que, alguns homens 

inviabilizaram a convivência erguida sobre o direito privado de apropriação, 

tornando-se necessária a ordem civil (PIOZZI, 2006). Para Rousseau é no 

                                                             
37

  A compaixão é um “princípio anterior à razão”, o qual excita em nós “uma repugnância de ver 
sofrer dor ou morte qualquer outro ser sensível, e especialmente um que seja da nossa própria 
espécie” (Rousseau. 1988. p. 41). 
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estado de sociedade que são atribuídos novos valores e novas relações são 

criadas.  

 

 Sob a influência da perfectibilidade ou capacidade de aperfeiçoamento, 

a sociedade consegue estabelecer o avanço intelectual e científico, voltado 

para satisfazer as condições materiais de sua existência. Surge nesse 

momento o avanço da técnica e o domínio sobre a natureza trouxe a partilha 

da propriedade livre. Nesse sentido Rousseau, portanto, delimita a essência 

que compreende a perfectibilidade humana, apreendendo os aspectos que 

estavam para além de sua aparência, que levaram os homens a mudar, de 

forma significativa, a sua forma de lidar com o mundo (PRADO JR, 2006). 

 

Conforme Rousseau, o avanço das técnicas, das ciências e das artes, 

não acrescentou muito à felicidade dos homens, ao contrário, contribuiu para 

corromper seus costumes naturais como a liberdade. E com o 

desaparecimento do direito natural a partir das desigualdades entre os homens 

é que surge a propriedade privada.  

 

Da cultura de terras resultou a sua partilha e, da partilha e, da 
propriedade, uma vez reconhecida, as primeiras regras de justiça, 
pois para dar o que é seu é preciso que cada um possua alguma 
coisa. (ROUSSEAU, 1988, p.266).  

 

 As „luzes da razão‟ e do progresso definiram o espaço em que se 

desenvolvem suas características fundamentais na modernidade. Na crítica 

rousseauniana à sociedade, a ideia de progresso trouxe consigo a noção de 

propriedade e esta é a principal causa das desigualdades entre os homens. 

 

 A propriedade em Rousseau não é uma ideia inata ao homem, mas uma 

ideia adquirida, resultante de um aperfeiçoamento das „luzes da 

razão‟(ESPÍNOLA, 2010). Portanto, foi com a instituição da propriedade privada 

que é criada a ideia de ricos e pobres, ou seja, é criado um estado de 

permanente desavença e uma verdadeira luta na sociedade.  
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6.3. Propriedade privada: leito das desigualdades entre os homens 

 

 O primeiro passo para a constituição da sociedade foi dado, quando o 

primeiro homem cercou um terreno e disse lhe pertencer, desencadeando o 

processo de desigualdade. 

  

 
Grande é a possibilidade, porém de que as coisas já não tivessem 
chegado ao ponto de não poder mais permanecer como eram, pois 
essa ideia de propriedade, dependendo de muitas ideias anteriores que 
só poderiam ter nascido sucessivamente, não se formou 
repentinamente no espírito humano. Foi preciso fazer-se muitos 
progressos, adquirir-se muita indústria e luzes, transmiti-las e aumentá-
las de geração para geração, antes de chegar a esse último termo do 
estado de natureza. (ROUSSEAU, 1988.p. 64). 

 

No processo de formação social, a instituição da propriedade foi um dos 

primeiros passos para o surgimento dos males advindos do convívio entre os 

homens. Esse acontecimento foi acompanhado por um discurso que 

corresponde com a vontade de incitar os demais do grupo a um suposto direito. 

Percebeu-se no momento em que um homem passou a possuir algo e 

conseguiu o consentimento do grupo instaurando-se um direito38 à propriedade 

de forma convencional e legitimada por todos (BATISTA, 2010a). 

  

Na medida em que o contingente humano foi aumentando, as atividades 

seguiram o mesmo caminho. As intempéries da natureza como o clima e a 

seca fizeram com que os homens buscassem novas formas de sobrevivência, 

e o ser humano utilizou sua capacidade de raciocínio, para se tornar mais 

industrioso e, assim, passar a se cobrir com peles para se proteger do frio. 

Com a descoberta do fogo, construiu fogueiras para se aquecer e cozinhar 

alimentos. (ESPÍNOLA, 2010.p.27). 

.  

 

Enquanto os homens se contentaram com suas cabanas rústicas, 
enquanto se limitaram a costurar com espinhos ou cerdas suas 
roupas de peles. Enquanto só de dedicaram à obra que um único 
homem podia criar, e a artes que não solicitavam o concurso de 
várias mãos, viveram tão livres, sadios, bons e felizes quando o 

                                                             
38 A palavra Direito corresponde a um conceito moral fundado na razão no pensamento 

rousseauniano. (ROUSSEAU, 1988). 
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poderiam ser por sua natureza, e continuaram a gozar entre si das 
doçuras de um comércio independente; mas desde o instante em que 
sentiu necessidade do socorro do outro, desde que percebeu ser útil 
a um só contar com provisões para dois, desapareceu a igualdade. 
Introduziu-se a propriedade, o trabalho tornou-se necessário e as 
vastas florestas transformaram-se em campos aprazíveis que se 
impôs regar com o suor dos homens e nos quais logo se viu a 
escravidão e a miséria germinarem e crescerem com as colheitas. 
(ROUSSEAU. 1988. p.69). 

 
 

Ao buscar comodidades, engendraram-se novas necessidades que 

acabaram por legitimar o processo de desigualdade entre os homens. Essa 

situação desigual agravou-se com o domínio do ser humano sobre a natureza, 

pois, ao habitar em um mesmo lugar por longos períodos, constituíram famílias 

que passaram a viver em um estado comum acentuando as relações, formando 

um primeiro estágio da sociedade. 

 

No primeiro momento, cada família formou uma sociedade e acabou por 

criar uma ideia de trabalho, a saber: a agricultura. Por outro lado, a preparação 

de metais garantiu o trabalho e os que passaram a produzi-lo tornaram-se mais 

desenvolvidos no grupo. “A metalurgia e a agricultura foram as duas artes cuja 

invenção produziu essa grande revolução. Para o poeta, foram o ouro e a 

prata, mas para o filósofo foram o ferro e o trigo que civilizaram os homens e 

perderam o gênero humano.” (ROUSSEAU, 1988. p. 66). 

 

Com a noção do trabalho, veio também à formação de agrupamentos 

que logo passou a ser chamado de família. Ao viverem unidos, homens e 

mulheres desenvolveram um tipo de sentimento que antes não existia, a saber, 

o amor paterno e o conjugal, nutrindo assim um sentimento de apego e 

estabeleceu-se uma primeira diferença entre os dois sexos que até então era 

desconhecida (ROUSSEAU, 2006).  

 

Com essa união, os homens habituaram-se a reunirem frente às 

cabanas. Nesse momento, irá nascer o olhar no outro e em si próprio, as 

faculdades humanas vão se aperfeiçoando cada vez mais, e, na mesma 

medida há um progresso na comunidade, que garantirá o desenvolvimento 

físico e intelectual dos homens. “A essa época se prende uma primeira 

revolução que determinou o estabelecimento e a distinção das famílias e que 
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introduziu uma espécie de propriedade da qual nasceram talvez brigas e 

combates.” (ROUSSEAU. 1988. p.67). 

  

 Rousseau alerta que a origem da desigualdade ocorre em dois 

momentos: o ser humano estava no estado primitivo, e nesse período, surgiram 

às primeiras dificuldades: este recorre à sua própria imaginação e sai da 

condição de animal limitado, sendo capaz de estabelecer relações entre as 

coisas e já se encontra dotado de uma espécie de reflexão.  

 

Logo após a disposição para o trabalho, os homens também são 

diferenciados, pois os interesses individuais passam a se pôr em oposição aos 

interesses dos outros e os progressos dos homens irão acumular-se, dando 

lugar a uma nova etapa. Nessas relações, os homens criam condições para a 

instauração de um vínculo social.  

 

O segundo momento é com a ideia de trabalho que surge com o 

acúmulo de terras em que as desigualdades entre os homens são mais 

acentuadas. Nascem, assim, as divergências entre os homens que provocam 

uma mudança em seu comportamento, pois a introdução do trabalho, em seu 

cotidiano vai legitimar as transformações nas relações humanas (ROUSSEAU, 

1996). O trabalho humano passa então a ser visto como um objeto de desejo 

dos mais ricos que introduzem outros novos desejos, porém sem muitas 

necessidades, levando o ser humano ao gosto do supérfluo. 

 

Em Rousseau, são essas “novas luzes” que aumentaram o 

desenvolvimento de superioridade de uns sobre outros e com a ausência do 

controle sobre o amor-próprio, as disputas entre os homens ficaram mais 

acirradas. Nessa sociedade, os homens passam a se renderem aos que tinham 

mais posses.  Desenvolve-se, em suas relações, a necessidade do luxo e do 

gosto pela aparência, dissolvendo a igualdade que existia no estado 

precedente, que o levaria a procurar riqueza e poder.  

 

Com o desenvolvimento dessas novas relações, os homens dedicaram-

se à partilha da terra e à criação de regras de justiça para manutenção da 

ordem do grupo. O fato de o homem ter atribuído novos valores fez com que 
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ele se encarregasse de criar um corpo político para organizar e manter a 

sociedade que estava sendo estabelecida.  

 

Ao instituírem uma sociedade baseada nos interesses, os seres 

humanos instituem um primeiro pacto, patrocinado pelos ricos e feito em seu 

benefício, que surgirá como estratégias para manutenção da ordem do grupo e 

irá instituir regras para a organização da nova vida coletiva. Nesse pacto, 

surgem regulamentos que todos deveriam respeitar e obedecer; instituem-se 

leis que deverão proteger os membros da comunidade, a fim de evitar as 

possíveis divergências, fruto das paixões e das discórdias. 

  

Como os homens não podem engendrar novas forças, mas somente 
unir e orientar as já existentes, não tem eles outro meio de conservar-
se senão formando, por agregação, um conjunto de forças, que possa 
sobrepujar a resistência, impelindo-as para um só móvel, levando-as a 

operar em concerto. (ROUSSEAU, 1988. p. 32). 

 

Quando o ser humano cria este pacto perde a memória do estado de 

natureza, por haver um beneficiamento entre os que tinham muito em 

detrimento dos que tinham pouco (MATOS, 1984). O que se verifica com esse 

surgimento é que o pacto surgiu com a necessidade de proteção e de 

sobrevivência, por um lado, e pelo desejo de proteger a propriedade e os bens 

da exploração do outro. 

 

Rousseau vai afirmar que somente após essa união a sociedade forma 

laços de servidão, pois existe uma dependência mútua que os une. Os pobres 

viam-se desprovidos dos bens dos quais sentiam necessidade e, por essa 

razão, eram quase que obrigados a tirar sua subsistência das mãos dos mais 

poderosos, causando um estado de desordem, na ordem que existia.   

 
A sociedade nascente foi colocada no mais tremendo estado de guerra; 
o gênero humano, aviltado e desolado, não podendo mais voltar sobre 
seus passos nem renunciar a aquisições infelizes que realizara, ficou 
às portas da ruína por não trabalhar senão para a sua vergonha, 
abusando das faculdades que o dignificam. (ROUSSEAU, 1988, p. 
71/72). 

 
 Quando os ricos perceberam que era uma desvantagem viver em estado 

de guerra, passaram então a pensar em uma união e criaram o direito às 

terras. Formaram um pacto que tinha um discurso pautado em garantir a 
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segurança de todos, salvaguardando vantagens aos ricos, já que garantiam os 

seus bens.  

 

 É no estágio civil que tudo muda. Ao tomar como referência a sociedade 

de sua época, Rousseau analisa sobre as ações e os discursos dos homens e 

percebe as contradições neles existentes. Assim, ele menciona como 

conseguimos alcançar tal condição, pois o homem da civilidade passa a viver 

em conflito com sua própria natureza, e, ao observar os homens, percebe-se 

um desacordo entre seus atos e suas palavras e Rousseau atribui como 

consequência dessa contradição o surgimento de males e vícios sociais 

(STAROBINSKI, 2001).  

 

Os homens, no estado de civilidade, além de dependerem do outro, 

inventam novos desejos que não se satisfazem por si mesmos e ainda, 

estimulados por uma ambição de possuir, buscam a realização de seus 

próprios interesses que denotam uma relevância ao luxo, como uma 

necessidade imposta pelo estado de civilidade, deixando de lado a simplicidade 

de sua conduta. 

  

Desde a „passagem‟ do estado de natureza ao estado de civil, o homem 

passa por esse processo de desnaturação. Desse modo, o processo, até 

chegar ao estado de civilidade, foi lento e gradual, pois a palavra tornou-se um 

sinônimo de costumes e educação. Para Rousseau, a civilidade seria uma 

maneira polida de agir e de conviver; um artifício comum, podendo ser 

entendido como uma arte que engana os outros, baseada em máscaras que 

imitam as virtudes naturais.  

 

Sobre algumas considerações acerca desses comportamentos em 

sociedade, Starobinski analisa como Rousseau vai enfatizar a questão da 

máscara: a máscara representa a forma artificial encontrada pelos homens ao 

conviverem com todos os elementos que constituem o estado social. “Esse 

estado minimiza as disposições naturais tendo em vista o desenvolvimento de 

novas disposições e novos sentimentos nesse convívio social, é um meio onde 

a ambição torna-se elemento característico das novas relações.” 

(STAROBINSKI, 2001.p.45). Dessa forma, o homem passa a mascarar suas 
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verdadeiras intenções, a fim de revelar aos demais apenas o que lhe interessa, 

aparentando ser aquilo que não é somente para satisfazer seus objetivos. 

 

As „falsas luzes‟ da civilização, longe de iluminar o mundo humano, 
velam a transparência natural, separam os homens um dos outros, 
particularizam interesses, destroem toda possibilidade de confiança 
recíproca e substituem a comunicação essencial das almas por um 
comércio factício e desprovido de sinceridade; assim, constitui uma 
sociedade em que cada um se isola em seu amor-próprio e se protege 
atrás de uma aparência mentirosa (STAROBISKI, 1991. p.35). 

 
 

Nesse período de afastamento dos homens de sua natureza, surgem 

obstáculos responsáveis pela insatisfação às novas necessidades que são 

adquiridas, e dentre elas, o desejo de posse que passa cada vez mais a ser 

apurado em seus corações. Esse desejo afasta o ser humano dos seus 

princípios originários, sendo trocado por outros que mascaram a transparência 

das origens, para se esconder através das manifestações da aparência. Assim, 

o desejo de possuir algo ganha ênfase no estado social, pois há uma maior 

valorização pelos bens materiais.    

  

Somente a transparência do „selvagem‟ possuía o poder de revelar o 

caráter humano, mas, com a perda dessa transparência, esse ser entra em um 

caminho obscuro, já que em suas relações não se reconhece com facilidade 

seu semelhante. Isto ocorre pelo fato de o ser humano afastar-se de seu 

estado natural para entrar num mundo de aparências gerado pelos artifícios da 

polidez, que esconderam suas verdadeiras disposições. 

   

Essa condição do homem em sociedade é pensada em Rousseau 

através da ideia de representação, da análise dos sentidos. A ideia de 

representação está atrelada aos signos ou símbolos da linguagem, de onde 

poderíamos distinguir duas grandes modalidades: uma estaria atrelada à 

expressão do conhecimento ou às necessidades práticas e a outra 

representaria os sentimentos ou paixões dos seres humanos. 

 

As relações nessa nova sociedade, a aparência tornar-se-á a força da 

alma dos homens. O gosto pelo luxo faz com que eles se tornem seres 

desnaturados. Essa desnaturação os impede de conhecer seu semelhante 
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como ele é realmente. Para Fortes, surge um contraste no caminho dos 

homens, que está dividido entre a inocência do estágio primitivo e o estágio de 

corrupção. 

  

A aparência surge como uma categoria imaginária, de onde todas as 

espécies de males concretos poderão decorrer. O parecer explica a uma só 

vez a divisão interna dos homens civilizados, suas servidões, seu caráter 

ilimitado e suas necessidades, por isso, esta é apenas uma expressão 

estabelecida pela diferença entre a essência do homem e o que ele aparenta 

ser. 

A relação entre os homens visa, em última instância, a estima de um 

perante os demais. O ato de se mostrar ao outro, em uma aparência 

enganadora, torna-se um artifício para satisfazer desejos pessoais, 

separando os homens, destruindo a unidade que existia.  

 

O homem se aliena em sua aparência, Rousseau apresenta o 
parecer ao mesmo tempo como a consequência e como a causa das 
transformações econômicas. (...) O homem social, cuja existência já 
não é autônoma, mas relativa, inventa sem cessar novos desejos que 
não pode satisfazer por si mesmo. Precisa de riquezas e do prestígio: 
quer possuir objetos e dominar consciências. Só acredita ser ele 
mesmo quando os outros o “consideram” e o respeitam por sua 
fortuna e sua aparência. (STAROBINSKI, 1991. p.38-39). 

 

Cria-se, desse modo, uma separação conflituosa fundamentada, 

paradoxalmente, na alienação39. Assim, a acumulação da riqueza e do luxo 

incita o ser humano a se mostrar superior ao seu semelhante. Nessa 

relação, é constituída a história da humanidade, que origina e perpetua a 

desigualdade. 

 

Neste estágio, os homens não precisam mais ser guiados pelas suas 

disposições naturais, pois há uma diminuição dessas faculdades para dar 

espaço ao surgimento de novas inclinações que irão valorizar o que é artificial. 

Dessa forma, é através de novas imagens que o ser humano poderá dissimular 

suas verdadeiras ações, aparentando algo que não possui, dissimulando novos 

sentimentos que constituirão o homem na vida civil (STAROBISKI, 2001). 

                                                             
39 Para Rousseau, o sentido de alienação é estabelecido quando o homem se dá ou se vende 
ao seu semelhante. (ROUSSEAU, 1987. p. 62). 
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Com esse novo comportamento, este vai agir de modo a usufruir de 

todos os benefícios resultantes do estado de sociedade. As manifestações da 

polidez surgem quando este possui uma atitude de se mostrar ao outro, 

escondendo suas reais intenções, atitudes e sentimentos somente para 

garantir que seus objetivos sejam realizados.  

 
Antes que a arte polisse nossas maneiras e ensinasse nossas paixões 
a falarem a linguagem apurada, nossos costumes eram rústicos, mas 
naturais, e a diferença dos procedimentos denunciava, à primeira vista, 
a dos caracteres. No fundo, a natureza humana não era melhor, mas 
os homens encontravam sua segurança na facilidade para se 
penetrarem reciprocamente, e essa vantagem, de cujo valor não temos 
mais noção, poupava-lhes os vícios. Atualmente, quando buscas mais 
sutis e um gosto fino reduziram a princípios a arte de agradar, reina em 
nossos costumes uma uniformidade desprezível e enganosa, e parece 
que todos os espíritos se fundiram num mesmo molde. (ROUSSEAU, 
1988.p. 140). 

 
 

 Na civilidade, desenvolveu-se um processo em que os homens 

produziram a si mesmo, sofrendo uma degeneração moral paralela a seu 

progresso intelectual e técnico (ROUSSEAU, 1988). Dessa forma, sendo nula a 

desigualdade no estado de natureza, deve-se sua força e seu desenvolvimento 

às nossas faculdades e aos progressos do espírito humano, tornando-se, afinal 

estável e legítima graças ao estabelecimento da propriedade e das leis. 

 

Essa sociedade recém-constituída torna-se moralmente insustentável. 

Ao se unirem na formação da sociedade, os homens instauram valores e com 

eles os vícios que, aos poucos, vão se sobrepondo às virtudes originais. Nesse 

momento torna-se necessária a instauração de leis para garantir a paz na 

aparente desordem entre os homens; ao invés de garantirem a liberdade de 

todos, legitimaram a desigualdade, reforçando a relação de dominação 

(STAROBISKI, 2001). 

 

Novas relações são assentadas em meio às falsidades e os homens 

passaram a utilizar tais máscaras modificando sua maneira simples de viver. 

Rousseau afirma que os limites morais são estreitos e as nossas fraquezas, 

vícios e preconceitos são o que nos destroem.  
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A partir da unidade contraditória entre a essência e aparência 

entendemos como Rousseau (1988) descreve um estado social que é 

observável sob diferentes aspectos. O filósofo identifica as manifestações que 

decorrem de um estado em que há uma inversão de princípios que constituem 

nossa natureza. Essa oposição evidencia-se na análise das contradições entre 

o modo de vida pré-social e aquele que foi estabelecido pelas relações do 

estado civil.  

 

Elementos como o egoísmo e a ambição, que distanciaram os seres 

humanos de sua constituição original cada vez mais, ao degenerar seus 

costumes originários, transformaram-se em um indivíduo aliciado pelos novos 

elementos da vida social. Nesse novo ordenamento, os homens agem apenas 

para satisfazer seus desejos, assumindo outra aparência regida pela 

artificialidade e pelas falsas relações. Em virtude disso, criou-se a divisão entre 

ricos e pobres, divisão resultante de novas relações sociais ou da dependência 

recíproca entre eles, e que não pode em hipótese alguma ser considerada 

natural (STAROBISKI, 2001). 

  

Rousseau (1988) afirma que por mais desfigurada que esteja o ser 

humano em decorrência de todas essas transformações, acredita conter em 

seu íntimo alguns princípios originários. Por esse motivo, pode-se entender que 

existem ainda ocultas, características da sua natureza e, mesmo que tenham 

passado para outro estágio, mascarando ou ocultando a realidade mediante 

diversos meios e situações, não perderam seus princípios originários. 

   

Segundo Starobinski (2001), o filósofo mantém duas argumentações em 

suas reflexões: uma é que houve de fato uma deformação na natureza dos 

homens; e a outra é que em lugar dessa deformação, parece assim haver uma 

estrutura formada pela sociabilização que encobre a natureza primitiva dos 

homens, mas, mesmo assim, ela permanece intocada.  

 

Ao utilizar o argumento de ocultar uma realidade, a fim de procurar 

manter os homens submetidos à sua ordem, a sociedade direciona-os para 

uma nova forma de viver muito diferente daquela observada no estado de 
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natureza. Tal modo de vida passa a ser pautado em elementos que seguem a 

ordem contrária à natureza dos homens.  

 

A formação de um estado aparentemente tranquilo vai revelar a 

necessidade que o meio social terá para esconder sua verdadeira constituição, 

pois essa sociedade vai caminhar pelas mesmas vias da alienação. Rousseau 

(1988) acredita ser uma falsa tranquilidade que dará a imagem de uma 

igualdade entre os homens, permitindo o uso de falsidades por vezes 

mascaradas, visto que o mais importante para eles será a realização de seus 

interesses particulares, gerando a maldade, ao passo que promove a 

submissão dos seus semelhantes na busca de submetê-los à sua vontade. 

 

A sociedade é vista em Rousseau como o produto de diversos males, 

que consequentemente nos trouxeram os vícios. Mas, seu desenvolvimento 

não é um caminho inevitável ao qual o homem está submetido e do qual não 

há saída. Para o autor, o homem poderá a qualquer instante retomar as rédeas 

de sua própria história, de forma que poderá transformar o mal existente em 

bem, mas, só poderá retomar tal coisa, quando compreender que tem de 

encontrar a si mesmo.  

 

Com efeito, a sociedade civilizada, desenvolvendo sempre mais sua 

oposição à natureza, obscurece mais a relação imediata da consciência; a 

perda da transparência original se une à alienação do homem nas coisas 

materiais.  

 

O Discurso sobre a origem da desigualdade é uma história da 
civilização como progresso da negação do dado natural, progresso ao 
qual corresponde uma degradação da inocência original. A história 
das técnicas é exposta em estrita ligação com a história moral da 
humanidade. (STAROBINSKI, 1991. p.36). 

 

Recriar a história da sociedade está nas mãos dos homens, pois a 

história da humanidade não está pronta e acabada. Para Rousseau (2006) 

como o homem possui qualidades como a liberdade, a igualdade, a piedade e 

a perfectibilidade, ele poderá refazer sua história e modificar seus costumes 

corrompidos. 
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Em Rousseau, existe um caminho a ser percorrido pelos homens, que é 

o das verdadeiras virtudes. Esse caminho deve ser ensinado, pois não é algo 

inato. É preciso uma transformação individual e coletiva, para formar um novo 

indivíduo que seja capaz de viver em sociedade, preservando os valores de 

sua primeira natureza para que haja entre os homens um respeito mútuo 

(ROUSSEAU, 2006).  

 

Apesar do homem ter modificado sua natureza, é possível que ainda 

reste em sua nova constituição algo de original, sem ter alterado sua essência. 

Para tanto, Rousseau vai formular uma educação que seja direcionada pela 

natureza. Em seu pensamento, será dessa forma que haverá uma aproximação 

dos indivíduos, das suas disposições naturais, pois o objetivo dessa educação 

seria tornar o homem mais próximo possível de seu estado originário 

(STAROBINSKI, 2001), uma reparação que venha substituir os interesses 

particulares por um coletivo como sinônimo de unidade, cuja vontade seja o 

bem estar de todos.  

 

Destarte, a partir da ideia de natureza em Rousseau, torna-se possível 

uma reflexão em torno dos princípios constitutivos da natureza humana e a 

importância da aquisição desses elementos no estado de sociedade, a fim de 

torná-los parte integrante da formação do homem no estado social. Dessa 

forma, o filósofo reflete acerca da possibilidade de desenvolver, no homem, 

elementos originários de sua conduta natural para saber lidar com os vícios 

sociais, podendo assim atuar em melhores condições nesse estado (FORTES, 

1997). 

Essa é uma forma de diminuir os obstáculos que estão no caminho dos 

homens, criados por eles próprios. Dessa forma, Rousseau apoia a 

necessidade da criação de um novo pacto social para não prejudicarem a sua 

conservação mediante a adversidade das coisas. Esse novo Contrato teria 

como fundamento a construção de alternativas, diferente do primeiro pacto ou 

obstáculo instaurado no momento de constituição da sociedade, pois este 

havia sido construído exclusivamente para a autopreservação dos homens, uns 

contra os outros, no momento de formação social.  
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6.4. O Contrato Social rousseauniano: Política e democracia na 
contramão da Ilustração 
 

No Contrato Social, Rousseau objetivou estabelecer princípios sobre os 

quais deverá fundamentar uma sociedade política. Todo o sistema de 

legislação ou associação política deve ter como base a igualdade e a liberdade, 

cujos princípios são fundamentais no exercício das ações que visam o bem 

comum. Se no Discurso sobre a desigualdade, o filósofo analisou de forma 

lógica e dedutiva as razões que conduziram à perda do estado de natureza, no 

Contrato Social procurará instrumentos da vida civil pautados em critérios 

sociais que sejam calcados na virtude do homem.  

 
Nele encontramos uma determinação da essência da sociedade 
política, justa e eficaz, uma caracterização de suas formas principais e 
uma definição das leis essenciais do seu funcionamento. [...] Se o 
problema das sociedades que temos diante de nós é a desigualdade e 
a opressão, agora poderia ser formulada assim: Em que condições é 
possível existir uma sociedade na qual se realize o máximo de 
liberdade e o máximo de igualdade? (FORTES, 1996. p. 79). 

 

O Contrato Social representaria uma forma de associação em que os 

homens apareceriam unidos e, assim, pudessem vencer os obstáculos de sua 

conservação instaurados no estado de sociedade. De forma que, quando eles 

percebessem que os obstáculos para sua conservação estivessem maiores do 

que a força de cada indivíduo, pudesse-se pensar na união das forças 

individuais para assim superarem tais dificuldades. “O modelo do „Contrato‟ 

fundamentará, em bases diferentes, a organização civil, em que o indivíduo é a 

fonte de todo poder, que é legítimo por uma convenção.” (VIEIRA, 1997. p.15). 

 

 Essa é uma forma de acabar com um novo obstáculo no caminho dos 

homens criado por ele próprio. Dessa forma, os homens apoiam-se na 

necessidade da criação de um novo pacto social para não prejudicarem a sua 

conservação mediante a adversidade das coisas.  

 

Do ponto de vista dos fundamentos econômicos sociais, o „Contrato 
Social‟, de Rousseau, propõe uma sociedade que elimine os 
principais inconvenientes da propriedade privada (a polarização 
extrema entre riqueza e pobreza) e, desse modo, evite a 
conflitualidade e a desigualdade próprias da „sociedade civil‟ 
burguesa. (COUTINHO, 2011.p.31). 
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 A união dessas forças para vencer esses obstáculos só pode ser feita a 

partir da transformação da natureza, que mais uma vez é necessária. É preciso 

que o homem mude suas ações para manter-se no meio que ele criou com 

suas próprias mãos. Enfim, deve mudar os atributos morais, ao mesmo tempo 

que, precisam ser mantidos os valores originários de sua natureza, para 

superar esses obstáculos e sair do estado de degeneração em que se 

encontram. 

 

 Ao afirmar que “o homem nasce livre e por toda parte encontra-se a 

ferros”, Rousseau (1988) anuncia o objetivo principal de escrever o Contrato 

Social, que é o de assentar as bases sobre as quais legitimamente seja 

efetuada a passagem da liberdade natural à convencional, deixando de lado as 

interpretações dos fatos para lançar-se ao problema político. “No contrato 

Social, obra que recebe o subtítulo de Princípios do Direito Político, o autor visa 

a estabelecer os verdadeiros princípios sobre os quais se deverão fundamentar 

a autêntica sociedade política.” (VIEIRA, 1997.p.67). 

 

O filósofo questiona a existência de uma organização social que 

corresponda às necessidades coletivas e individuais dos homens, ou seja, 

questiona “se pode existir, na ordem civil, alguma regra de administração 

legítima e segura, tomando os homens como são e as leis como podem ser.” 

(ROUSSEAU, 1988. p. 21). 

 

Ao questionar como surgiram as mudanças no convívio dos homens e 

quem poderia legitimá-las, Rousseau (1988) afirma que, se considerássemos a 

força e o efeito que resultaram nessas mudanças, diríamos que os homens 

tornaram-se escravos uns dos outros, mas que podem libertar-se a fim de 

recuperar sua liberdade pelo mesmo direito que lhe tomaram. Na ordem social, 

o direito surge como algo sagrado e superior ao indivíduo, mas esse direito não 

tem origem na natureza, ou seja, surge nas convenções e se funda numa 

sociedade organizada de forma consciente e voluntária que é a família. 

  



148 
 

A mais antiga de todas as sociedades, e a única natural, é a da família; 
ainda assim só se prendem os filhos ao pai enquanto necessitam para 
própria convenção. Desde que tal necessidade cessa, desfaz-se o 
liame natural. Os filhos, isentos da obediência que devem ao pai, e 
este, isento dos cuidados que deve aos filhos, voltam todos a ser 
igualmente independentes. Continuam-se unidos já não é mais natural, 
mas voluntariamente, e a própria família só se mantém por convenção. 
(ROUSSEAU, 1988. p.23). 

 

Ao estabelecer uma analogia entre a família e o Estado, Rousseau 

(1989) entende que enquanto na família regem-se as relações através do amor 

entre pai e filho, no Estado o prazer de mandar substitui o amor do chefe pelo 

seu povo. Para Rousseau, o poder humano estabelece-se em prol de quem o 

exerce, assim dá-se início a uma discussão acerca do Direito pelo fato40.  

 

Criados por um Contrato consensual que institucionaliza a ordem social 

preexistente, o Estado e as leis constituem expressões visíveis e objetivas da 

ordem racional inscrita na natureza, atuando como instrumentos, cuja presença 

desagregadora dificulta a obediência à lei de natureza nas comunidades 

espontâneas.  

 

Rousseau questiona a sociedade estabelecida, pois, o pacto que funda 

os primeiros corpos políticos é vicioso e ilegítimo, além de estar muito aquém 

de ser um ato racional. Nesse estado, os homens conseguiram tornar-se 

escravos um dos outros, passando a viver no estado de opressão como se 

fosse o da liberdade. É justamente nesse ponto que ele se apoia para fazer 

suas críticas à sociedade e ao pacto criado por ela, para beneficiar os ricos. 

 

O filósofo critica os termos que confirmam a naturalidade do dever da 

obediência do mais fraco em relação ao rico, e assim ele chega à conclusão de 

que a força não produz direito algum, portanto, pôde afirmar que tal direito só 

se origina pela convenção. Assim, concebemos a interpretação de Bénichou 

quando ele afirma que: “A natureza ignora o direito, a civilização o falseia.” 

(BÉNICHOU, 1984, pg. 6). 

  

                                                             
40

 O Direito pelo fato é estabelecido, segundo Rousseau, em sociedade, sendo mais favorável 

aos que exercem a tirania. (Rousseau, 1987. p.24).  
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Segundo Rousseau (1989) é inevitável viver em sociedade, mas é 

necessário estabelecer um estatuto que garanta a integridade do indivíduo, e 

este deve apreciar a capacidade de se governar, da compreensão e do 

encontro consigo mesmo. Por isso, para o autor, nem tudo está perdido. Ele 

acredita que através de nossa capacidade de aperfeiçoamento podemos e 

devemos progredir em nós mesmos. 

 

A crítica à sociedade é uma característica marcante nas obras do 

pensador genebrino. Em suas análises, ele demonstra seu repúdio aos abusos 

da humanidade, por ter conduzido sua alma a um grau tão elevado de 

corrupção. Rousseau vislumbrou o Contrato através de uma análise clínica da 

deterioração política vigente. Mas, paradoxalmente, o pensador genebrino 

expõe uma visão otimista diante dessa corrupção.  

 

É no Contrato Social que Rousseau aprofunda sua análise numa 

perspectiva puramente moral, mas ao mesmo tempo política. É precisamente 

nesta obra que o filósofo pensa numa reforma que deve ser considerada na 

ordem civilizada. A posição do filósofo lhe confere uma incursão pela ética e 

pela política. Cassirer afirma que “Essa tarefa ética que Rousseau atribui à 

política - e esse imperativo ético do qual ele a subordina - é o seu ato 

verdadeiramente revolucionário.” (CASSIRER, 1997. p. 65).   

 

É a partir dessa ideia que Rousseau afirmou o princípio da liberdade 

como um direito inalienável e exigência elementar da própria natureza espiritual 

do homem, pois o autor defende a liberdade por entender que é dela que o 

homem garante a condição de ser humano. No Contrato, Rousseau apresenta 

suas críticas em relação à transformação da liberdade natural para a 

convencional e tenta, ao mesmo tempo, demonstrar em que circunstâncias ela 

poderia ser legitimada. O que se pode afirmar sobre esse projeto é que “seu 

problema fundamental é o de „libertar o homem de sua própria tirania, tirania 

tanto interna quanto externa‟.” (CASSIRER,1980.  p. 29).  

 

Nesse caso, uma convenção é plenamente vantajosa para que se possa 

atender, de forma equitativa, todas as partes, e assim, garantir a aplicabilidade 

dos interesses verdadeiros e não apenas os materiais. Devem ser atendidos e 
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priorizados os interesses do corpo, mas, sobretudo os da alma, da moral, a 

saber: da liberdade (ROUSSEAU, 1989).  

 

A proposta está pautada na união de todos os indivíduos. Estes devem, 

necessariamente, estar em pé de igualdade, não pode haver qualquer privilégio 

para um indivíduo, em particular, ou um grupo social. A união não pode se 

constituir de um simples agregado, nem uma mera soma de forças.  

 

Essa união está associada à alienação total, à obrigação, pois “a 

alienação total de cada associado, com todos os seus direitos, à comunidade 

toda, porque, em primeiro lugar, cada um dando-se completamente, e, sendo a 

condição igual para todos, ninguém se interessa por torná-la onerosa para os 

demais.” (ROUSSEAU, 1988, p.32). Com essa alienação sem reservas, a união 

seria perfeita. Segundo Rousseau (2008), esse ato de associação irá produzir 

um corpo moral e coletivo; em vez de produzir uma pessoa particular em cada 

contratante, esse corpo seria o eu comum, “órgão coparticipante da vontade 

geral”, o corpo político.  

 

O Estado é um ente moral que só a vontade racional pode criá-lo. O 

indivíduo não pode apenas ter a obrigação de ceder seus direitos, mas de se 

dar integralmente à comunidade, à vontade geral do todo ou da totalidade. 

Pois, a vontade geral não significa, em Rousseau, um mero conjunto composto 

por vontades de todos os indivíduos. Ela não passa de um conjunto de 

vontades particulares, ou seja, constitui a vontade do cidadão, entendido aqui 

como membro do soberano. Ao se unir a todos, o indivíduo anula sua 

particularidade.  

Não se trata de um contrato desigual e parcial entre a multidão e seus 
chefes, mas de uma obrigação uniforme e total de cada um em 
relação a todos (...) trata-se de um dom total e sem reserva dos 
direitos e dos bens de cada individuo à vontade geral: as cláusulas 
desse contrato ideal, segundo Rousseau, „se reduzem todas a uma 
só, a saber: a alienação total de cada associado como todos os seus 
direitos a toda a comunidade. (BÉNICHOU, 1979, pg. 7).  

 

 

Sendo assim, ao analisarmos a concepção rousseauniana acerca deste 

Contrato, não podemos entendê-la como uma mera defesa em prol da garantia 

da mesma proporção de bens para os indivíduos. Mas, a sua preocupação está 
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prioritariamente voltada ao alcance da garantia da igualdade e da justiça, 

assegurando aos cidadãos, exclusivamente, a proporção equilibrada de direitos 

e deveres, o que desencadearia um verdadeiro progresso social (ROUSSEAU, 

2006). 

 

A liberdade só poderia manter-se cada indivíduo, unindo-se a todos, 

obedecesse a si mesmo, e assim ele permaneceria tão livre quanto antes. 

Todos estariam compondo uma mesma sociedade e, caso resolvessem seguir 

seus impulsos individuais, estariam garantindo a si mesmos a possibilidade de 

ficar à margem da sociedade. Cada um, portanto, dando-se a todos não se 

daria a ninguém.  

 

A passagem do estado de natureza para o estado civil determina no 
homem uma mudança muito notável, substituindo na sua conduta o 
instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade que antes 
lhe faltava. O que o homem perde pelo contrato social é a liberdade 
natural e o direito ilimitado a tudo quanto aventura e pode alcançar. O 
que com ele ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo que 
possui. (ROUSSEAU, 1983, pg. 36). 

 

Destarte, um indivíduo, fazendo parte de um corpo coletivo, não adquire, 

senão, a liberdade, pois, obedece a uma lei que determinou para si mesmo. A 

consciência coletiva se expressa como vontade geral. Todos, até os 

governantes, devem estar submetidos a essa vontade, pois, através dela, se 

ganha o equivalente a tudo que se perde.  

 

Nesse sentido, o Estado estaria autorizado a intervir na medida em que 

a disparidade colocasse em prejuízo a igualdade dos sujeitos. Isso poderá 

acontecer mediante leis apropriadas. É apenas à lei que o homem deve 

obedecer. Uma lei que possa garantir a liberdade a todos, que deve ser 

reconhecida racionalmente e conscientemente, pois a razão e a consciência 

são componentes inegáveis da natureza humana. 

  

Ao se referir a Rousseau, Cassirer considera que 

 

a liberdade refere-se à ligação a uma lei severa e inviolável que 
eleva o indivíduo acima de si mesmo. Não é o abandono desta lei e o 
desprender-se dela, mas a concordância com ela o que forma o 
caráter autêntico e verdadeiro da liberdade. (CASSIRER, 1994, p. 55, 
grifo da autora). 
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Rousseau concebe a importância da lei, pois será a partir desta que o 

destino do Estado será decidido. Os legisladores têm o papel importante no 

Contrato, é através da lei que será garantida a legitimação da liberdade 

convencional. Enfim, fica sob a responsabilidade dos legisladores servir às 

necessidades básicas da natureza humana. O filósofo admite somente uma 

soberania, a saber, a do povo, que surge como fonte exclusiva do poder 

político. No entanto, é necessário que exista o papel do administrador político 

para que seja responsável pelo bom funcionamento do todo (SOUZA, 2001). 

 

Se com o Contrato Rousseau quer garantir a liberdade do homem, tal 

qual ocorria no estado originário, então, ele confere à sociedade uma espécie 

de imitação da natureza, propõe uma situação não idêntica, porém, uma 

situação em que o homem poderia alcançar uma condição similar. Mas, isso só 

poderia ser possível se, somente se, o indivíduo pudesse dirigir e determinar 

seu modo de vida de forma consciente e voluntária (SILVA, 2007). 

 

A proposta do Contrato Social, aparentemente, parece vislumbrar uma 

posição autoritária, por parte de Rousseau. Pois, na medida em que o indivíduo 

não tem a liberdade para decidir individualmente o que deseja para si estaria 

limitado e obrigado a seguir regras que estariam para além de suas vontades.  

 

A partir da perfectibilidade, o ser humano poderia determinar o 

reconhecimento de uma lei moral e sobre a qual a vontade dos indivíduos se 

submeteria voluntariamente, sem qualquer imposição, por mais disfarçada que 

fosse. Desta forma, Cassirer endereça à humanidade uma lembrança que não 

pode ser esquecida, pois,  

 
não podemos resistir ao „progresso‟, mas, por outro lado, não 
podemos nos entregar a ele assim sem mais. Trata-se de guiá-lo e de 
determinar autonomamente o seu objetivo. Em sua marcha evolutiva 
até o presente momento, a „perfectibilidade‟ enredou o homem em 
todos os males da sociedade e levou-o à desigualdade e à servidão. 
Mas ela, e apenas ela é capaz de tornar-se para ele um guia no 
labirinto no qual ele se perdeu. Ela pode e deve abrir-lhe novamente 
o caminho para a liberdade. Pois a liberdade não é um presente que 
a bondosa natureza deu ao homem desde o berço. Ela só existe na 
medida em que ele próprio conquistar, e a posse dela torna-se 
inseparável dessa conquista constante. (CASSIRER, 1997, p. 101). 
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A crença no homem bom por natureza faz Rousseau pensar não em um 

retrocesso, mas para ele o homem poderá transformar-se em um bom cidadão 

no seio da sociedade. O que Rousseau pensou foi na possibilidade de que, em 

sociedade, o homem possa considerar as características do seu estado 

primeiro, e assim garantir a sua liberdade, sem ter que renunciar às vantagens 

que se tem no estado em que se encontra: um modo de vida no qual a 

sociedade possa viver apropriadamente. Fortes (1993) pensa nessa 

possibilidade quando mencionou a seguinte ideia: 

 

A grande ambição de Rousseau seria assim a de naturalizar a 
sociedade ou a de fazer deste todo artificial um todo formalmente 
análogo ao todo natural. Seu paradoxal coletivismo tira sua raiz da 
lógica que faz da Natureza um paradigma e da sociedade um 
simulacro da Natureza. A comparação da sociedade com um 
organismo natural é, de fato, uma comparação inexata. Trata-se 
apenas de uma metáfora, pois a sociedade não é natural. Mas esta 
metáfora tem importância fundamental, pois a natureza é 
efetivamente o modelo por excelência de que a sociedade aspira a 
ser cópia. (FORTES, 1993, p. 83). 
 

 

 O objetivo do Contrato era formar uma sociedade sem exceções. Para 

Rousseau somente a sociedade pode transformar-se a si mesma, pois nela o 

maior de seus males é a desigualdade; e a liberdade é o maior das virtudes 

sociais. É nesse sentido que ele vê na perfectibilidade uma possível solução 

para esses problemas, pelo aperfeiçoamento do Estado. (Silva, 2007). 

 

Somente uma reforma radical, mediada pela perfectibilidade humana, 

um benéfico aprimoramento racional pode ser possível alcançar a liberdade do 

homem. Pois se Rousseau, nesse sentido, lamenta o dom da „perfectibilidade‟ 

que distingue os homens de todos os outros seres vivos, também sabe que a 

salvação final só pode vir através dela. “Pois, apenas dela e não através da 

redenção e da ajuda divina cresce no homem, afinal, é a liberdade que o torna 

senhor do seu destino.” (CASSIRER, 1994, pg. 76). 

 

Segundo o filósofo, como já afirmamos, o homem nasce livre, entretanto 

encontra por toda parte ferros. Logo, não se pode conceber uma sociedade 

regida pela opulência de uns em detrimento da pobreza de outros. Por isso 

acreditou que a sociedade pudesse alcançar nesse pacto ideal, uma condição 
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melhor. Uma situação que fundamentasse a neutralização dos efeitos da 

desigualdade social e de todos os efeitos negativos proporcionados pelo 

progresso alcançado pela sociedade (ROUSSEAU,1983). 

 

Buscando superar o dilema apontado, a doutrina de Rousseau projeta 

um modelo societário em que a ordem não seja o produto instalável do acordo 

de interesses, mas nasça da confluência de todas as vontades em torno do 

interesse geral, tendo por correlato o enfraquecimento dos instrumentos 

coercitivos do Estado (SILVA, 2007).  

 

Em suas considerações sobre “a questão Jean Jacques Rousseau”, 

Ernest Cassirer atribui-lhe a proposta de uma associação autônoma em que 

homens livres se submetem voluntariamente à lei, superando as determinações 

puramente utilitárias (CASSIRER, 1994. p.55).  

 

Visto dessa forma, o Contrato rousseauniano assinala o rompimento 

com as relações marcadas pelo puro interesse, buscando a renovação humana 

da moral do homem moderno, que carrega em si o arquétipo do homem da 

natureza, reconciliando com as coisas e com o semelhante, e encontra no 

pacto político o meio racional para redimir o conhecimento e a civilização. 

 

A base natural da nova forma associativa faz com que a coerção tenda a 

desaparecer em favor da comunidade política e da ética autoerigida, razão pela 

qual, segundo Cassirer (1997), Rousseau deveria ser considerado o primeiro 

pensador político que compõe claramente a questão da responsabilidade na 

construção da vida pública.  

 

A questão já presente em alguns contratualistas, que fazem das leis um 

meio de continuidade da ordem racional originária, levaria Rousseau a outro 

patamar teórico e político, já que o imperativo da natureza não atua, para ele, 

como freio à liberdade individual, mas, ao contrário, obedecer-lhe é a forma 

suprema de realização desta última: “Porque o impulso do mero apetite é a 

escravidão e a obediência à lei que é prescrita pelos homens a si próprios é a 

liberdade.” (CASSIRER, 1980.p.78). 
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 Uma vez que o afastamento da lei moral para imergir no mundo das 

determinações artificiais significa abandonar a condição de ser livre, o Contrato 

Social é a forma externa e jurídica de reconquista da verdadeira liberdade. 

Mediante a vontade autônoma e racional, o homem reconstrói a ordem do 

mundo que no estado de natureza se estabelecia de forma imediata.   

 

 Em Rousseau, a garantia da liberdade humana estaria pautada em dois 

pilares: na negação radical das relações arbitrárias vigentes na sociedade 

corrupta e no consenso unânime em torno da lei. Este consenso em torno da 

lei deveria nascer, para Rousseau, do esforço moral de cada indivíduo para 

superar as determinações particularizantes e integrar-se, autônoma e 

plenamente, à vida comum (SILVA, 2007).  

 

  Nessa perspectiva, a antinomia inerente à proposta rousseauniana 

pretende realizar uma comunidade compacta de cidadãos através de um 

contrato entre sujeitos livres, iguais e separados, devendo ser mantida pelo 

caráter transitório de sua doutrina, na qual as concepções contratualistas 

modernas se sobrepõem a outros modelos, vindos da tradição da comunidade 

pré-moderna e da cidade virtuosa antiga. 

 

Dessa forma,  

por meio da fusão desses diferentes esquemas conceituais para 
superação da crise em que estava imersa a sociedade de seu tempo. 
Os conteúdos políticos e ideológicos originais se encontrariam, 
sobretudo, na concepção de democracia baseada no consenso entre 
cidadãos permanentemente legislantes. (PIOZZI, 2006.p.38). 

 

No tratamento da questão, Rousseau valoriza a construção de uma nova 

comunidade, mas entendendo que o homem moderno depende de um esforço 

próprio para fortalecer a coesão efetiva de um corpo social e político. Ao 

analisar a comunidade rousseauniana, acentua o papel do elemento artificial, 

consubstanciado na atuação jurídica e pedagógica do legislador (PERRES 

PISSARA, 2005).  

 

A necessidade do artifício da autoridade política justifica-se por duas 

razões: uma diz respeito ao abismo que separa o homem natural do civil; à 

medida que os artefatos criados pelo homem se sobrepõem ao mundo natural, 
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a arte política torna-se necessária para conter as disputas pelas glórias e 

riquezas em limites compatíveis com a paz das cidades e o cumprimento das 

obrigações (FORTES, 1997). 

 

Conforme Piozzi na busca de respostas à questão, a leitura de Jean 

Jacques Rousseau não se esgota no âmbito da exegese desta tese, mas abre 

caminhos para continuar a reflexão desse filósofo, que foi apontado como um 

dos arquitetos da filosofia anarquista (PIOZZI, 2006). Ao analisar alguns 

aspectos do projeto político e moral de Rousseau, lançamos uma ponte para 

elucidar os fatos que levaram à emergência de uma sociedade autogerida 

vinculada à contenção da propriedade privada, que delineou formas de vida e 

cultura de um povo a partir da intervenção de uma vanguarda iluminista.  

 
 
6.5. As relações dialógicas do discurso: as afinidades entre Rousseau e 
Reclus 
 
 
          Através da conexão entre tempo e história, por meio da ação dos seres 

humanos é que se constitui a história como uma dimensão da realidade, já que 

nesta adquire materialidade com a aderência ao espaço. As “luzes da razão” 

vão ser definidoras no tempo histórico em que foi dominante as ideias 

iluministas.  

 

 Dentre os filósofos franceses Iluministas Rousseau é um dos que mais 

se afasta, da concepção tão racional de natureza e progresso. Para o filósofo, 

natureza e homem, fazem parte de um mesmo produto, apresentam-se 

harmônicos, um idêntico ao outro por estar sempre começando sua trajetória 

na vida. São pares que se completam na mesma finalidade, a vida. É a partir 

da reflexão dessas duas definições natureza e homem em Rousseau que 

fundamentamos nossa tese acerca das possíveis interlocuções entre a 

geografia e a filosofia a partir do pensamento de Rousseau e Reclus. 

 

 No século XIX, o pensamento do geógrafo Francês Elisèe Reclus denota 

a preocupação de duas categorias analíticas: o espaço e o tempo. Nessa 

reflexão, este geógrafo estabelece as leis fundamentais do desenvolvimento 
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humano, admitindo que toda sociedade, está organizada através da divisão de 

classe de seus membros, fato que não existia nas sociedades primitivas.  

 

Elisèe Reclus traça uma linha de recortes histórico-estruturais da 

concepção tempo e espaço, considerando o espaço como categoria analítica 

de seu construto. Para o autor esta condição é estabelecida em relação ao 

modo de vida do homem na natureza. Considera que o homem por ser 

naturalmente livre se relaciona de modo harmônico com a natureza; sendo que 

um vai influenciar o outro e os dois vão sofrer transformações no espaço na 

evolução do tempo histórico.  

 

Elisèe Reclus traz um olhar libertário sobre a concepção de homem e 

de sua relação com a natureza, na projeção do plano de organização espacial 

das sociedades. De acordo com Reclus (1995), os seres humanos produzem 

seus próprios espaços, já que durante as primeiras formações sociais estes 

viviam isolados ou agrupados em tribos frágeis. Assim, os homens ao lutarem 

contra vários obstáculos na tentativa de sobrevivência nas florestas com os 

animais selvagens, e com a constante ameaça da fome, não podiam dedicar-se 

à exploração da região, sendo agravado por desconhecerem as leis das forças 

da natureza. Nesta direção o geógrafo entende que a força do homem se mede 

pelo seu poder de acomodação ao meio. 

  

 A sua concepção de natureza está inscrita na sua leitura sobre a relação 

homem-natureza, desde o surgimento da organização das sociedades, pois 

para o autor as transformações ocorridas desde os primórdios da história 

direcionam nosso olhar a trajetória dos homens. Desde o momento em que o 

homem sai do estágio “primitivo” e cerca um terreno, ou seja, privatiza a terra e 

inicia os processos de cultivos no solo, bem como a domesticação de animais, 

aperfeiçoando as relações sociais a partir da formação da família, do Estado e 

da sociedade.  

 

Com o intuito de não se congelar uma narrativa em uma visão linear, 

compreendida em uma organização de estrutura sistêmica, percebe-se a 

riqueza dos conteúdos tecidos nos fios que conduzem sua narrativa. 

Entendemos que o discurso dialógico de Reclus tem uma estrutura polifônica 



158 
 

estando simultaneamente na dimensão diacrônico-sincrônica inscrito em 

tempos históricos, afirmando sua densidade em uma intensa análise crítica 

sem permitir a neutralidade de pensamento, ao deixar explícito em todo 

enunciado do seu discurso a leitura da divisão social e espacial que representa 

a sociedade de classe.  

 

Elisée Reclus, ao negar a neutralidade do discurso, se posiciona como 

representante de uma classe social estabelecendo uma tensão dialógica em 

todo seu discurso. As vozes que se apresentam nos surgem muitas vezes 

como opostas e/ou diferentes e são relatadas enquanto verdades absolutas 

que agem como produtoras de discursos desiguais.  

 

Elisèe Reclus ao expor sua concepção sobre a relação 

homem/natureza revela sempre diferentes tensões nos seus escritos. Neste 

caso, o autor fez intervir sua posição exterior num contexto histórico, com o fim 

de revelar ao sujeito algo que ele não pode vê. Assim, ao fazer a sua análise 

tendo a realidade dos diferentes contextos históricos faz compreender que o 

espaço é a dimensão que permite fixar, inscrever um movimento deixando suas 

marcas.  

 

Na sua concepção de tempo está implícita a concepção de homem, 

entendendo que a cada nova temporalidade surge um novo homem. Nesse 

sentido, Reclus parte da concepção da unidade temporal e espacial de forma 

articulada, na qual o tempo é a dimensão do movimento, da transformação. Por 

várias vezes apresenta diferentes vozes metamorfoseando a sua ideia de 

natureza. Acreditamos que não é por acaso, que este geógrafo não obedece a 

uma linha de análise que se tece entre dois pontos precisos da história. 

 

 Na tensão de seu texto pode ser verificada a confluência da concepção 

de natureza do olhar filosófico de Rousseau em Reclus, na totalidade de 

relações quer sejam sociais, quer sejam naturais. Desse modo, observa-se 

ainda que, mesmo em séculos diferenciados, as influências sobre os dois 

pensadores foram marcantes em seus pensamentos. As suas reflexões das 

relações sociais e da relação homem-natureza comungam de um mesmo ideal 
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e, esse ideal, está baseado na busca da harmonia com dos seres humanos, 

bem como da própria natureza.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O desenvolvimento de nossa tese infere que há uma correlação dos 

signos dialéticos natureza e sociedade de J. J. Rousseau, em seu percurso 

analítico, com o pensamento geográfico/anarquista de J. J. Elisèe Reclus. A 

hipótese de investigação consistiu precisamente na compreensão desses 

signos, enquanto suporte do pensamento reclusiano, que está vinculado ao 

projeto de transformação de um coletivo.  

 

 A reconstrução dos nexos dos pensamentos dos dois autores foi 

balizada pelo método do Materialismo Histórico e Dialético a partir da filosofia 

da linguagem de Mikhail Bakhtin. Tal percurso revelou-nos aspectos comuns 

entre a natureza do pensamento rousseauniano, a partir da sua ideia de 

liberdade e igualdade e sua relação com o modelo societário desenvolvido 

pelos anarquistas do século XIX. Neste modelo, a abolição de leis e governos 

vai significar a condição para uma ordem autogerida e equilibrada entre os 

homens, originando homens livres e iguais no meio social.  

   

  A Modernidade trouxe consigo o sentido do efêmero e do eterno. 

Neste sentido lançou no seio da sociedade ideias de valorização do ser 

humano, de seu desenvolvimento racional. Sob a égide capitalista, ideais de 

progresso humano e das coisas foram lançados em todos os âmbitos do 

pensar humano. Na ciência, política, educação e economia, surgem enquanto 

propostas de desenvolvimento intelectual e moral dos homens que deveriam 

reger a sociedade nascente.  

 

 Nessa direção a sociedade foi instruída para mover-se no sentido do 

progresso. Com a ciência e a filosofia, homem e técnica deram saltos em 

direção ao desenvolvimento da sociedade, surgiram cidades e com ela um 

ideal de tempo citadino, que balizaram o desenvolvimento humano na 

dependência das horas do trabalho. Assim, designou-se que a dignidade 

humana era estabelecida pelas horas de trabalho, bem como do quanto 

poderia ser tirado a partir dessa mesma lógica. 
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 A partir do desenvolvimento das cidades e indústrias, em conjunto com o 

aglomerado urbano encrudescem às desigualdades entre os homens. Surgem 

vários questionamentos sobre a formação dessa sociedade, manejada numa 

via de mão dupla entre progresso moral e científico, e as desigualdades de 

outro. Vários foram os protestos e críticas ao modelo societário imposto no 

momento da formação do Estado Moderno. Entre as críticas mais contundentes 

desse período estão às reflexões rousseaunianas que vão demonstrar como o 

avanço da técnica contribuiu para a degeneração das relações humanas, as 

quais passaram a ser estabelecidas apenas pelo fortalecimento do Ter e não 

do Ser, na sociedade onde tudo é fugidio, efêmero.  

 

Após a largada de Rousseau sobre os questionamentos que levaram 

os homens ao desenvolvimento desigual em sociedade, o pensamento 

anarquista no século XIX vem corroborar com tais reflexões, enquanto 

continuidade desse mesmo pensar. A análise dos ideais anarquistas vão 

demonstrar que a comunidade anárquica dos livres e iguais funde-se de forma 

híbrida com o pensamento rousseauniano, mesmo tendo algumas críticas ao 

modelo proposto por Rousseau ao escrever o Contrato Social.  

Com esse pensamento híbrido, surgem duas possibilidades de 

superposições na sociedade: em uma o indivíduo aparece como um Ser 

fundante e soberano e tem como fio condutor a relação harmônica que nasce 

do equilíbrio entre estes seres independentes e o meio em que vive. A 

soberania deste indivíduo identifica-se com a obediência à lei natural e, dessa 

forma, a liberdade e os termos sociais, econômicos e políticos, passam a ter o 

mesmo fundamento. Na outra, a pessoa constitui-se primeiro como membro de 

um todo organicamente construído, derivando sua individualidade da 

articulação interna na relação entre os homens.  

Com a superposição desses modelos societários evidencia-se o 

surgimento da democracia política, pois o livre debate de ideias configura-se 

num meio para atingir a verdade. No plano econômico, vem à proposta, 

centrada na extinção da propriedade capitalista e no projeto de ensino 

democrático visto por Rousseau e Reclus, demonstrando a intenção de 

outorgar uma sociedade erigida pelo desenvolvimento pleno das capacidades, 

de modo igual a todos os indivíduos, levando sempre em consideração a 
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providência da natureza que distribui vocações/perfectibilidade que confluem 

para o mesmo fim.  

Observa-se na confluência das ideias de Rousseau e Reclus, na 

inclinação natural de cada ser social que coincide com seu papel coletivo 

baseado na unidade e na cooperação entre todos no meio social, atribuindo 

assim um engenhoso encaixe entre exigências individuais e coletivas à obra da 

natureza.  

 Ao concentrar nossas investigações sobre a relação homem-natureza, 

observou-se que Rousseau e Reclus possuem um olhar sobre a natureza a 

partir do plano da organização da sociedade. Seus discursos vão ser moldados 

no seu enunciado pela forma de suas vivências e, seus limites foram 

determinados pela posição social de cada qual em tempos e espaços 

diferenciados. Estes discursos apresentam uma perspectiva ideológica em que, 

o contexto do discurso está relacionado com todo o contexto histórico social 

que rodeia os sujeitos das falas.  

  

 O discurso de Rousseau vai estar moldado na forma (aparência e 

essência) do seu enunciado. A enunciação sobre a desigualdade entre os 

homens é construída por uma comunicação verbal no contexto social em que 

está inscrito, a saber: no projeto de sociedade Iluminista. Nesta direção a ideia 

de natureza em Rousseau é lida de forma polissêmica. Em quase toda sua 

obra observa-se como existem duas leituras da natureza; uma humana, que é 

à base de seu pensamento, e a outra da natureza física. 

  

 A análise das teorias rousseauniana e reclusiana mostra que a efetivação 

do modelo de sociedade vai depender da capacidade dos homens em 

reconhecer e transformar certos princípios imutáveis de seu próprio convívio, 

num processo comum a todos, onde um não se sobrepunha ao outro. A 

sociedade ácrata funcionaria como paradigma norteador para o diagnóstico da 

realidade em outra sociedade em plena modernidade. Tanto em Rousseau, 

como em Reclus o desafio dessa sociedade são os seres humanos que são ao 

mesmo tempo individual e coletivo, cuja sensibilidade oscila no equilíbrio dos 

dois polos.  
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É na perspectiva da revolução social, que os ideais igualitários e 

libertários gerados no bojo da modernidade e realizados no plano politico da 

Revolução Francesa, configura o momento supremo do caminho progressivo 

da história e da razão instruída do ser humano. Ao anunciar e esclarecer a 

lógica dessas novas ideias, a teoria social moderna entrelaça-se aos 

momentos populares, selando aliança entre as duas forças civilizadoras da 

humanidade, o trabalho e a ciência.  

É nesse fluxo de ideias que se dá a confluência do pensamento de 

Rousseau e Reclus. Pois em ambos o ideal de uma sociedade comum, que 

privilegiasse a liberdade e a igualdade enquanto preceitos universais humanos 

foram sendo entrelaçados pelos fios dialógicos estabelecidos em pelos 

acontecimentos históricos que anunciavam a promessa de uma nova 

sociedade que parecia dividir o mundo entre pobres e ricos.  

Com esse intuito, Reclus vai contribuir com o desenvolvimento da 

geografia, pois em seu pensamento a natureza da geografia está relacionada 

com o compromisso político desta ciência. Sob o fundamento de Rousseau, 

Reclus desenvolve três conceitos básicos, em sua teoria, a saber: o 

desenvolvimento desigual entre os indivíduos, à divisão em classes que pode 

ser desfeita através de luta entre dominadores e dominados e a análise 

histórica que indicará a ideia de perfectibilidade humana, levando os homens 

ao pleno desenvolvimento baseando nos princípios da igualdade e liberdade. 

(ANDRADE, 1985).  

Nessa direção, percebe-se uma característica de seu pensamento que 

muito a frente de seu tempo propõe a manutenção da unidade na ciência 

geográfica. Reclus não acatou o princípio da dualidade geográfica que foi 

aprofundada pela escola francesa e que dividiu a geografia na dicotomia física 

e humana. Como afirma Andrade, 

Para Reclus, a geografia era uma única ciência, e a natureza e o 
homem, por ela estudados formavam um conjunto harmônico  em que 
o meio natural exercia influencia sobre o homem, provocando a sua 
ação, modificando-o, transformando-o e conduzindo-o à produção do 
espaço. (ANDRADE, 1985, p. 21). 

  

 Mesmo com todas as contribuições relevantes a ciência geográfica, a 

influência de Reclus no meio universitário francês decresceu na segunda 
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década do século XX, em face às novas formulações teóricas apresentadas por 

Vidal de La Blache que procurou desenvolver estudos monográficos regionais, 

deslocando o enfoque da geografia do Estado para região. 

 

 A atualidade do pensamento geográfico/anarquista reclusiano remonta 

nos tempos atuais no vigor das teorias aqui anunciadas enquanto proposta de 

mudança social. Em Reclus, a geografia é o instrumento capaz de levar os 

homens a uma sociedade que tenha como seus fundamentos os preceitos da 

liberdade e igualdade entre os homens.  

 

A ciência geográfica, nesse momento, vem contribuir com as 

discussões do pensamento anarquista reclusiano, enquanto profunda reflexão 

sociopolítica fazendo de seu pensamento um corpo teórico conhecido e 

apoiado cientificamente em toda escala mundial. 

 

O reaparecimento de Reclus não deve, portanto, ser pensado enquanto 

modismo dos tempos atuais. Seu pensamento atravessou séculos no 

ostracismo, sendo relembrado apenas a partir da metade o século XX, 

exatamente por tornar-se um pilar de um movimento profundo não apenas na 

academia, mas no contexto socioeconômico e político em contraposição ao 

sistema do capital.  
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