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Introdução
Este trabalho se propõe a analisar o impacto da obra 
de Elisée Reclus nos trabalhos acadêmicos dos cursos 
de pós graduação em Geografia Humana da 
Universidade de São Paulo, frente à outros geógrafos 
das matrizes clássicas originárias, como Vidal de La 
Blache, Jean Brunhes, Max Sorre, Pierre George, Jean 
Tricart e Richard Hartshorne, que segundo Moreira 
(2008) constituem autores-chave na formação da 
Geografia brasileira. Entendemos que, dentre os 
autores citados, a obra de Elisée Reclus é a menos 
requisitada, apesar da importância dos debates 
colocados por ele sobre as transformações do/no 
mundo capitalista, sobretudo na obra O homem e a 
Terra (Reclus, 1905-1908).

Metodologia
Para a realização deste trabalho, buscamos as obras 
(teses e dissertações) defendidas no Programa de 
Pós-Graduação em Geografia Humana da USP, 
através das ferramentas de busca on line da biblioteca. 
A ideia era fazer um apanhado geral de obras para 
refletir sobre a geograficidade dos trabalhos baseados 
na obra de Reclus. No entanto, encontramos duas 
teses, nenhuma dissertação, egressas do referido 
programa de pós-graduação, cujo objeto de pesquisa 
apropriam-se das discussões da Geografia de Reclus. 
São elas:  Elisée Reclus e a Geografia da Colômbia: 
cartografia de uma interseção, de David Alejandro 
Ramirez Palacios, e Espaço, corpo do tempo, de Ruy 
Moreira.

Reafirmando a importância da obra de Reclus
Mesmo nos dias atuais, é possível encontrar certa 
atualidade na obra de Reclus, uma vez que “anunciou 
a função histórica das lutas comunitárias em defesa da 
sociabilidade coletiva como modo de vida do desejo 
humano destruído pelo advento do capitalismo, e que 
hoje ganha o pensamento social nos embates de 
territorialidade” (Moreira, op. cit. p. 186). A Geografia 
de temas sociais e políticos antecipada por Reclus 
encontraria terreno fértil na Geografia brasileira, 
sobretudo durante as décadas de 1970 e 1980. 

Dentre os temas passíveis se serem estudados a partir 
da obra de Reclus – baseando-se sobretudo em 
RECLUS (1905-1908; 1985) - citamos: relação entre 
propriedade privada e latifúndio; privatização da 
natureza; expansão das atividades das grandes 
corporações; alianças supranacionais; raízes da 
emigração europeia e povoamento da América; 
questões sociais sob a ótica dos “descontentes”, entre 
outros. Apesar disso, Reclus normalmente é estudado 
por suas ideias anarquistas, e desta forma que 
geralmente é lembrado, sem que se leve em conta sua 
obra ligada à Geografia, ou mesmo a geograficidade 
de suas publicações anarquistas. 

Considerações finais
Ao refletirmos sobre a produção do presente trabalho e 
da influência da obra de Reclus, chegamos à 
conclusão de que este é um autor clássico cuja 
importância é subestimada e pouco aproveitada nos 
diálogos acerca da teoria em Geografia e da 
geograficidade. Atribuímos este fato à: a) pretensa 
neutralidade ideológica da ciência geográfica quando 
se constitui como disciplina acadêmica no Brasil, 
espelhando-se principalmente na posição assumida 
por Vidal de La Blache; b) o papel do Reclus 
anarquista, como já citamos, que se sobressai em 
relação ao papel do geógrafo e sua obra e; c) 
incorporação de novos discursos na Geografia, 
principalmente a partir da década de 1970 sob o 
enfoque da Geografia Crítica, que se descolam da 
obra de Reclus, apesar do seu pioneirismo, e 
apropriam-se de outras teorias e métodos, perdendo-
se uma referência importante fundamentada num dos 
expoentes da Geografia Clássica. Em caráter mais 
geral, Moreira (op. cit., p. 186) afirma que “tem sido 
esse o pecado original que pôs a Geografia num 
estado de prestígio intelectual pobre”.
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