
A VIAGEM CIENTÍFICA DE ÉLISÉE RECLUS AO RIO DE JANEIRO DA 

PRIMEIRA REPÚBLICA

Marcelo Augusto Miyahiro

Professor do IFSP e mestrando em Geografia Humana do DG FFLCH USP

São Paulo

mmiyahira@usp.br

Resumo

 Este  trabalho  analisa  a  vida  e  a  obra  de  Élisée  Reclus,  buscando  realizar  uma 

aproximação  do  geógrafo  francês  ao  Brasil,  a  partir  de  sua  viagem  científica  à 

América  do  Sul.  Destacando  sua  passagem  pelo  Rio  de  Janeiro  no  período  da 

Primeira  República,  aonde  Reclus  visitou  instituições  científicas  que  buscamos 

mapeá-las e analisá-las a luz de seu “círculo de afinidades” tropical.

Palavras chave: História da Geografia; Élisée Reclus; Brasil; Rio de Janeiro; círculo 

de afinidades.

Introdução

Este  trabalho  se  constitui  como  resultado  parcial  da  pesquisa  realizada  no 

Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana do Departamento de Geografia 

da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 

preliminarmente intitulada  Élisée Reclus e a Geografia do Brasil no final do século 

XIX, sob a orientação do Professor Doutor Manoel Fernandes de Sousa Neto. Para o 

desenvolvimento da pesquisa nos dedicamos estudar a vida e a obra de Élisée Reclus, 

buscando realizar um mapeamento de sua passagem pelo Rio de Janeiro no período da 

Primeira República.

Em 1893, o geógrafo francês realizava a sua última grande viagem ao redor do 

mundo e seu destino foi a América do Sul, com passagem pelo Brasil e pelas nações 

do Rio da Prata. A viagem tinha o objetivo de subsidiar a redação do tomo XIX da 

Nouvelle Géographie Universalle1. Publicada em 1894, esta obra se estrutura em seis 
1 RECLUS,  Élisée.  Nouvelle  Géographie  Universalle.  L’Amérique du Sud.  L’Amazonie  et  La 
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capítulos, a saber – Capítulo I. As Guianas; Capítulo II. Estados Unidos do Brasil; 

Capítulo III.  Paraguai;  Capítulo IV. Uruguai;  Capítulo V. Argentina;  Capítulo VI. 

Ilhas Falkland e Geórgia do Sul.

O capítulo dedicado ao Brasil  por sua vez se divide em: I.  Vista geral;  II. 

Amazonia.  Estados do Amazonas e do Pará; III. Vertente do Tocantins.  Estado de 

Goyaz;  IV. Costa equatorial.  Estado do Maranhão,  Piauhy,  Ceará,  Rio Grande do 

Norte,  Parahyba,  Pernambuco,  Alagôas;  V.  Bacia  do  rio  S.  Francisco  e  vertente 

oriental dos planaltos. Estados de Minas Geraes, Bahia, Sergipe e Espirito Santo; VI. 

Bacia do Parahyba. Estado do Rio de Janeiro e Districto Federal; VII. Vertente do 

Paraná e contravertente oceânica. Estados de São Paulo, Paraná, e Santa Catharina; 

VIII. Vertente do Uruguay e littoral adjacente. Estado de São Pedro do Rio Grande do 

Sul;  IX.  Matto  Grosso;  X.  Estado  material  e  social  da  população  brasileira;  XI. 

Governo e administração.

Pouco tempo depois, em 1900, foi publicada uma tradução para o português 

do capítulo dedicado ao Brasil da Nouvelle Géographie Universalle com o título de 

Estados Unidos do Brasil: Geographia, Ethnographia, Estatística2 com tradução e 

breves notas  de Benjamin  Franklin  Ramiz  Galvão e  Anotações  sobre o Território 

contestado pelo Barão do Rio Branco.

Para estudarmos  a  passagem de Reclus  pelo  Rio de Janeiro no período da 

Primeira República, utilizamos de modo central os registros das instituições visitadas, 

como também recorremos a estudos já realizados a fim de buscar uma caracterização 

mais  completa  do  “período  brasileiro”  de  Reclus.  Neste  trabalho,  caminhamos 

próximo do objetivo3 de Eric Hobsbawm na produção das “Eras”. Aproveitamos a 

oportunidade para iniciar um mapeamento das instituições científicas visitadas e seu 

“círculo  de  afinidades”4 tropicais  constituídas  a  partir  das  relações  sociais  e 

institucionais  vividas.  Em  sua  passagem  pelo  Rio  de  Janeiro,  o  “sábio  geógrafo 

francês” visitou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro5 (IHGB) e a Sociedade 
Plata: Guyanes, Brésil, Paraguay, Uruguay, République Argentine. Paris : Hachette, Tome XIX, 1894.
2 RECLUS, Élisée. Estados Unidos do Brasil: geographia, ethnographia, estatistica.  Rio de Janeiro: 
Garnier, 1900.
3 “Meu objetivo não foi tanto resumir fatos conhecidos, ou mesmo mostrar o que aconteceu e quando, 
mas unir fatos numa síntese histórica geral, para “dar sentido” ao período estudado, e traçar as raízes 
do mundo atual ligando-as àquele período.” HOBSBAWM, Eric J. A era do capital, 1848-1875. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1996, p. 14-15.
4 BERDOULAY, Vincent. La Formation de L’École Française de Géographie (1870-1914). Paris : 
Bibliothèque Nationale, 1981, p. 15.
5  INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO. ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 30 DE JUNHO DE 1893. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 
1893.
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de Geografia do Rio de Janeiro6 (SGRJ). No entanto, vale destacar que cinco anos 

após a sua passagem pelo Brasil,  nos momentos iniciais  da “Casa de Machado de 

Assis”, Reclus foi homenageado pela Academia Brasileira de Letras7 (ABL).

Vida e Obra

Élisée Reclus nasceu em 1º de março de 1830 em Sainte-Foy-la-Grande, uma 

comuna francesa localizada no Departamento de Gironde, na Região da Aquitaine, 

próximo à cidade de Bordeaux. Seu pai Jacques Reclus, era um pastor calvinista e sua 

mãe Zéline Trigant era uma professora. Aos treze anos de idade Élisée foi enviado por 

seu pai para um colégio religioso em Neuwied, cidade alemã localizada ao norte da 

Região  da  Rheinland-Pfalz,  conhecida  por  sua  tolerância  religiosa  e  aonde  já  se 

encontravam  dois  irmãos  Élie  e  Suzi.  Por  divergências  com  seus  professores, 

permaneceu pouco tempo, porém, aproveitou a oportunidade para aprender alemão, 

inglês, holandês e latim a partir do contato com seus companheiros. No ano seguinte, 

de voltou à França, ingressou em um colégio protestante em Sainte-Foy-la-Grande 

onde  obteve  o  bacharelado  em 1848.  Neste  mesmo  ano,  a  Primavera  dos  Povos 

assombrava  a  burguesia,  a  nobreza  e  os  governos  europeus.  Na  França,  como 

resultado da Revolução de 1848 o Imperador Louis-Philippe I abdicou do trono em 

favor do neto Louis-Philippe II, entretanto, os revolucionários não o reconheceram e 

proclamaram a Segunda República.  Ainda em 1848, Élisée e Elie se inscrevem na 

Faculdade de Teologia da Universidade Protestante de Montauban, mas, logo foram 

expulsos  por  realizarem  uma  viagem  ao  Mediterrâneo  e  defenderem  ideais 

republicanos.  No  ano  seguinte,  Élisée  retornou  a  Neuwied,  mas,  desta  vez,  para 

trabalhar como professor. Permaneceu pouco tempo, logo se dirigiu a Berlim. E, em 

1851, com vinte e um anos ingressou na Universidade de Berlim, entre as ciências 

estudadas, a geografia, sendo aluno de Karl Ritter. Os estudiosos da obra de Élisée 

Reclus atribuem que seu interesse em estudar geografia foi  despertado a partir  do 

contato  com  o  geógrafo  alemão.  Alguns  anos  depois,  Élisée  seria  o  principal 

divulgador na França da obra de Karl Ritter inclusive como tradutor de seus trabalhos. 

6 SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DO RIO DE JANEIRO.  Revista da Sociedade de Geografia do 
Rio de Janeiro, “Mr. Elisée Réclus: Sessão Extraordinária em 18/07/1893 da SGRJ, em honra ao sábio 
geógrafo francês”. t. 11, n. 1-4, 1895.
7 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS. Acta da sessão de 25 de outubro de 1898. Disponível 
em: <http://www.machadodeassis.org.br>. Acesso em: 31 jul. 2009.
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Ainda em 1851, decidiu retornar a sua casa, agora em Orthez, e no trajeto reencontrou 

seu irmão Élie, em Strasbourg. Nesta ocasião o jovem Élisée escreveu seu primeiro 

texto anarquista: Développement de la liberté dans le monde.

Quando chegou em Orthez, participou junto a outros jovens da tentativa de 

impedir  o apoio da guarnição local  ao golpe de Estado de Louis Bonaparte  e sua 

proclamação como Napoleão III,  Imperador  da França.  Com o êxito do golpe e a 

criação do Segundo Império, viajou a Inglaterra em 1852 para evitar sua prisão, logo 

se transferiu para trabalhar em uma propriedade rural na Irlanda, nação esta que vivia 

uma grave crise em conseqüência do domínio e exploração ingleses. No ano seguinte, 

em 1853, junto com os irlandeses migrou para os Estados Unidos, se instalou em New 

Orleans onde trabalhou como preceptor dos filhos de um proprietário de terras. Em 

suas viagens conheceu o Mississipi e a Região dos Grandes Lagos. Logo espantou-se 

com os compromissos da Igreja com os proprietários de terra e o sistema escravocrata 

usando a religião para justificá-los, deste modo rompeu com a religião se declarando 

ateu. Insatisfeito, viajou em 1855, a Nueva Granada8, com o objetivo de conhecer a 

América do Sul. No início, em Riohacha, trabalhou como professor de francês, não 

obstante,  trabalhou  em  uma  colônia  agrícola  em  Sierra  Nevada  de  Santa  Marta, 

experiência esta que acabou fracassada.

Doente e cansado Élisée regressou a França em 1857, se instalando em Paris, 

aonde  trabalhou  como  escritor,  tradutor  e  geógrafo  para  a  Livraria  Hachette 

publicando  os  famosos  Guides  Joanne.  Para  escrevê-los,  viajou  pela  França, 

Inglaterra,  Alemanha,  Suíça,  Itália  e  Espanha.  Neste  mesmo  ano,  casou-se  com 

Clarisse Brian, sua primeira companheira. Em 1858, participou da Liga da Paz e da 

Liberdade, fundada por Mikhail Bakunin. Com seus trabalhos, colaborou para revistas 

e jornais como Revue de géographie, Revue des Deux Mondes, Revue Germanique,  

Revue Politique et Littéraire, Le Journal des Voyages, Les Temps Nouveaux, Le Tour 

de  Monde,  Le  Révolté e  o  Boletim da  Sociedade  Geográfica  de  Paris.  Em 1861, 

escreveu Voyage à la Sierra-Nevada de Sainte-Marthe considerada sua primeira obra 

literária  onde  descreveu  sua  viagem  a  Nueva  Granada.  Em  1862,  viajou  para  a 

Inglaterra  na  ocasião  da  realização  da  Exposição  Universal  de  Londres;  escreveu 

Guides  de voyageur  aux  Landes  et  aux environs e  Guide  des  Pyrénées,  e  com o 

reconhecimento de seus trabalhos ingressou na Sociedade Geográfica de Paris. Em 
8 Sobre a viagem de Élisée Reclus a Nueva Granada ver RAMÍREZ Palacios, David Alejandro. Élisée 
Reclus.  In:  ______.  Las geografías  de Reclus y Vergara:  itinerario  de una red.  2006.  p.  12-34. 
Monografía (Título de Historiador) - Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2006.

4



1864, participou das disputas da I Internacional entre Karl Marx e Mikhail Bakunin, 

apoiando  o  segundo,  com  quem  iniciou  uma  forte  amizade  e  que  a  posteriri o 

encaminharia a tornar-se parceiro realizando a tradução e edição das obras póstumas 

do  anarquista  russo;  ainda  neste  ano,  escreveu  o  Dictionaire  des  communes  de  

France. No plano pessoal, em 1869, sua primeira companheira Clarisse Brian morreu; 

escreveu  L’histoire  d’un  ruisseau,  um  livro  destinado  as  crianças  e  La  Terre:  

Description  des  phénomènes  de  la  vie  du  globe,  –  sua  primeira  grande  obra  de 

geografia  –  um estudo  da  relação  sociedade/natureza  com enfoque  evolucionista, 

porém, flertando com uma visão dialética, descrevendo a capacidade do homem na 

adaptação ao meio.

Em  1870,  em  uma  livre  união,  Fanny  Lherminez,  tornou-se  sua  segunda 

companheira. No plano político, Élisée se candidatou à Assembléia Nacional, com a 

proposta de derrubar o Império e a imediata restauração da República, no entanto, não 

conseguiu se eleger. Neste mesmo ano, ocorreu a Guerra Franco-Prussiana, onde as 

tropas  francesas  foram  derrotas  em  Sedan  pelas  tropas  prussianas  resultando  na 

anexação da Alsace e da Lorraine pela Prússia e a composição de um governo francês 

subserviente que inaugurou a Terceira República atendendo os interesses prussianos, 

que motivaram os parisienses a levantar as armas e lutar organizando a Comuna de 

Paris.  No  início  da  batalha,  Élisée  e  seus  irmãos  Élie  e  Paul  alistaram-se  como 

soldados junto a Guarda Nacional, sendo vencidos pelas tropas francesas e prussianas. 

Com  a  derrota,  tornou-se  prisioneiro  por  quase  um  ano,  passou  pela  prisão  de 

Châtillon,  transferido  para  a  Ilha  de  Trébéron,  acabando  por  submeter-se  a  um 

julgamento em Saint-Germain-en-Laye, por um conselho de guerra que julgou seus 

atos e posições político-ideológicas e que o condenou a prisão perpétua na colônia 

penal  francesa  da  Nouvelle-Calédonie  na  Oceania.  A  condenação  significava  o 

rompimento  de  suas  relações  familiares,  científicas  e  políticas.  Entretanto,  a 

comunidade científica e intelectual iniciou um movimento que pressionou o governo 

francês a comutação da pena por um exílio de dez anos.

La Nouvelle Géographie Universalle

Seu primeiro destino no exilou foi Lugano, ao lado do Lago Lugano, depois se 

mudou  para  Clarens,  ao  lado  do  Lago  Genebra,  ambas  cidades  suíças,  aonde 

permaneceu  por  um  longo  período.  Foi  no  exílio  que  perdeu  a  sua  segunda 
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companheira e casou-se com Ermance Trigant-Beaumont,  sua última companheira. 

Retomou suas atividades profissionais assinando um novo contrato com a Livraria 

Hachette para escrever uma grande enciclopédia de geografia, contudo, o proibindo 

de  abordar  aspectos  políticos  e  religiosos  enfatizando  que  haviam  contratado  o 

geógrafo  e  não  o  anarquista,  exigência  esta,  que  não  pôde  ser  cumprida  em sua 

totalidade, uma vez que ambos eram inseparáveis. Em seu “período suíço” conheceu 

o anarquista  russo  Piotr  Kropotkin,  que  contribuiria  com estudos  da Sibéria  e  do 

Extremo Oriente. A  Nouvelle Géographie Universalle  foi o resultado de vinte dois 

anos de trabalho, 17.873 páginas, 4.290 mapas e mais de 1.000 gravuras divididas em 

dezenove volumes editados e publicados com regularidade entre 1876 e 18949. Para 

realizar  este  projeto,  pesquisou arduamente em bibliotecas  como também viajou a 

diversos países – em 1884, à Argélia, Tunísia e Egito; em 1885, à Hungria, Turquia e 

Ásia Menor; em 1886, à Itália; em 1889, retornou aos Estados Unidos e Canadá; em 

1890,  novamente  aos  Estados  Unidos,  África  do  Sul,  Portugal  e  Espanha.  Nesse 

mesmo ano, retornou a França, se instalando em Sèvres, comuna francesa localizada 

no Departamento de Hauts-de-Seine, da Região da Île-de-France. Em 1892, com o 

reconhecimento de suas obras recebeu a medalha de ouro da Sociedade Geográfica de 

Paris; e no ano seguinte, da Sociedade Geográfica de Londres10. Neste mesmo ano, 

Élisée realizou a sua última grande viagem ao redor do mundo e teve como destino a 

América do Sul – conheceu o Brasil, Argentina, Uruguai e Chile.

Com a efervescência do ciclo de ações anarquistas e o aumento da tensão, o 

governo francês iniciou uma política de perseguições e prisões de anarquistas. Neste 

processo, o anarquista francês Ravachol, foi preso e julgado sendo condenado a pena 

de morte à guilhotina.

Neste  contexto  de  riscos  e  tensões  crescentes,  em  1894,  Élisée  aceitou  o 

convite  da  Universidade  Livre  de  Bruxelas  (ULB)  para  assumir  a  cátedra  de 

geografia. Entretanto, antes de assumí-la o conselho de administração da ULB anulou 

o  convite,  provocando  uma  onda  de  protestos  de  parte  de  seus  professores  e 

estudantes.

Neste mesmo ano, Élisée participou do grupo de cientistas que fundou a Nova 

Universidade  Livre de Bruxelas,  onde assumiu a cátedra e  se tornou professor de 

geografia.  Seu  irmão  Élie  assumiu  a  cátedra  de  mitologia.  Escreveu  em  1897, 

9 RAMÍREZ Palacios, David Alejandro. Op. Cit., p. 20-21.
10 ANDRADE, Manuel Correia de (org.). Élisée Reclus. São Paulo: Ática, 1985, p. 14.
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L’évolution, la révolution et l’ideal anarchique – um livro de propaganda política. 

Durante, aproximadamente, uma década sem as restrições editoriais de seus contratos 

anteriores, escreveu L’homme et la Terre sua principal obra com 3.589 páginas em 6 

volumes. No plano pessoal, em 1898, perdeu sua filha caçula.

Élisée morreu em 4 de julho de 1905, na cidade belga de Torhout, próximo à 

Brugge, capital da Província de West-Vlaanderen.

Reclus e o Rio de Janeiro da Primeira República

Em uma breve análise do período que Reclus conheceu o Brasil e o Rio de 

Janeiro, identificamos grandes transformações sociais e econômicas – a Abolição da 

Escravidão em 1888, a proclamação da República em 1889, a imigração européia da 

segunda metade do século XIX, a agricultura monocultura e exportadora de café, a 

construção de vias de transportes,  principalmente as estradas de ferro e os portos, 

construção de vias de comunicação, como a dos cabos submarinos para a telegrafia e 

a  incipiente  industrialização  –  que  possibilitaram  o  início  do  processo  de 

modernização brasileiro.

Em uma aproximação com seu trabalho11 verificamos uma proposta de divisão 

regional  do  Brasil  onde  as  bacias  hidrográficas  foram  utilizadas  como  elemento 

norteador para a divisão, mas o relevo e os outros elementos da natureza também 

participam da análise juntamente com a ação humana. Entretanto, preliminarmente, 

entendemos que o conceito de região utilizado por Reclus evidencia proximidade com 

o conceito de região natural.

Com esta divisão regional do Brasil, o Estado do Rio de Janeiro e o Districto 

Federal foram considerados pertencentes a Bacia do Parahyba. Reclus observou que 

Niterói e o Rio de Janeiro “constituem um mesmo organismo urbano, que vive da 

mesma vida”12. Descreveu e analisou o Rio de Janeiro e seus arrabaldes: do Pão de 

Açúcar a Santa-Cruz; o núcleo da cidade antiga; a Lapa e o morro de Santa Tereza; 

Flamengo; Laranjeiras; Botafogo; Copacabana, a lagoa Rodrigo de Freitas, o Jardim 

Botânico e a Gávea e São Cristóvão. Considerou que:

Em seu  todo,  o  Rio  de  Janeiro  pode  ser  comparado  a  um 
11 RECLUS, Élisée. Estados Unidos do Brasil: geographia, ethnographia, estatistica. Rio de Janeiro: 
Garnier, 1900.
12 Ibid., p. 262.
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immenso  polvo,  cujo  corpo  seria  a  cidade  primitiva  e  que 
projectasse em varios sentidos os seus tentaculos farpados. De 
uma extremidade a outra, a distancia é tão grande como nas 
mais variadas metrópoles [...]13

Estudou a população fluminense e carioca identificando um fluxo migratório 

interno  do  campo  para  a  cidade  e  outro  de  outros  Estados:  sobretudo  Bahia, 

Pernambuco e Ceará para a capital da República. Igualmente, percebeu a chegada de 

estrangeiros  principalmente  –  portugueses,  italianos,  ingleses,  franceses,  alemães, 

suíços e norte-americanos. Apontou que em bairros mais ao Norte de São Cristóvão e 

ao Sul das imediações da lagoa Rodrigo de Freitas “reinam as febres palustres”14. 

Analisou a questão do abastecimento de água e a proteção da vegetação original das 

nascentes dos cursos d’água.

Verificou a expansão das atividades comerciais e industriais da região central 

para  a  periferia  e  o  crescimento  do  número  de  armazéns  e  docas  do  porto  para 

impulsionar o transporte naval. Constatou a dependência das exportações brasileiras 

ao café e a significativa importação de produtos agropecuários e industrializados do 

exterior que atendiam as necessidades do Rio de Janeiro e também dos “Estados do 

interior”15 além de servir  “de entreposto  a  outros  portos  brasileiros  que vem aqui 

abastecer-se por meio  da cabotagem”16.  Apontou a Grã-Bretanha,  Estados Unidos, 

França e Alemanha como os principais parceiros comerciais do Brasil. No comércio 

com o interior  identificou  as  estradas  de ferro como a principal  via  de transporte 

concentradas nas:

[...] duas linhas principaes do interior, as de S. Paulo e Minas, 
só  têm um tronco,  de  108  kilometros  de  extensão,  que  se 
bifurca no valle do Parahyba, na Barra do Pirahy, e a estrada 
de ferro circular que deve reunir em torno da bahia todas as 
linhas divergentes não está nem em via de conclusão.17

Em contraponto,  os transportes urbanos do Rio de Janeiro foram avaliados 

como de “cidade modelo quanto á facilidade de communicações entre o centro da 

cidade e os seus arrabaldes”18 destacando os  bonds de tração animal e elétrico. “Da 

13 Ibid., p. 267.
14 Ibid., p. 270.
15 Ibid., p. 275.
16 Ibid., p. 275.
17 Ibid., p. 276.
18 Ibid., p. 276.
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mesma  sorte,  as  barcas  a  vapor  que  fazem a  communicação  maritima  do  Rio  de 

Janeiro  com  Nicteroi  são  sempre  designadas  pelo  nome  inglez  de  ferry,  que  se 

emprega no singular”19.

Destacou  ainda  instituições  científicas  que  se  esperava  encontrar  em  uma 

capital da República como – a Faculdade de Medicina, o Hospital da Misericórdia, a 

Escola Politécnica, a Escola Nacional de Belas-Artes, o Instituto Nacional de Música, 

a  Escola  Naval,  o  Ginásio Nacional,  o Colégio Militar,  a  Escola  Militar  da Praia 

Vermelha, o Instituto Profissional, o Liceu de Artes e Ofícios, a Escola Normal, o 

Museu de História Natural, a Biblioteca Nacional.

Todavia, identificou associações e sociedades científicas e literárias como – o 

Instituto  Histórico  e  Geográfico Brasileiro  e a  Sociedade  de Geografia  do Rio de 

Janeiro – o Observatório Astronômico e o Jardim Botânico.

Reclus e o seu “círculo de afinidades” tropical

A primeira instituição científica visitada por Reclus no Rio de Janeiro foi o 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). O Instituto foi fundado em 1838 

dentro do ventre da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional a partir da proposta 

do  Cônego Januário  da  Cunha Barbosa  e  do  Marechal  Raimundo  José  da  Cunha 

Matos. O IHGB possuía como patrono o Imperador D. Pedro II, a quem também foi 

concedido o título de Protetor. Seus sócios possuíam ocupações ligadas à ciência, a 

política, as artes, as letras e as atividades militares.  Aspiravam um uso pragmático 

dos conhecimentos históricos, geográficos e etnológicos com o objetivo de atender as 

necessidades do Estado brasileiro, independente desde 1822 e que possuía poucas e 

incipientes informações sobre as características nacionais.

Entre  os  objetivos  do IHGB estava  o de construir  uma visão  científica  do 

território nacional, entretanto, para atingi-lo não se desprezavam a colaboração e o 

intercâmbio com cientistas estrangeiros continuamente recepcionados com admiração 

e respeito pela instituição. Entre os inúmeros cientistas estrangeiros que faziam parte 

dos quadros do Instituto, podemos citar o naturalista dinamarquês Peter Lund e os 

geógrafos  franceses  Emile  Levasseur  e  E.  Glaziou.  Tais  redes  científicas  e 

institucionais  facilitavam  as  trocas  de  experiências  e  permitiam  a  permuta  das 

publicações  do IHGB por publicações de instituições  estrangeiras  congêneres uma 
19 Ibid., p. 277.
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vez que os cientistas estrangeiros eram membros de instituições científicas em seus 

países de origem.

Em 30 de junho de 1893, Reclus visitou o IHGB durante a realização da 8ª 

Sessão Ordinária sob a Presidência do Conselheiro Aquino e Castro com a presença 

dos  sócios:  Conselheiro  Aquino e  Castro,  Henrique  Raffard,  Conselheiro  Alencar 

Araripe,  Commendadores  Gomes Brandão e José Luiz Alves,  Dr.  Cesar Marques, 

Marquez  de  Paranaguá  e  Dr.  Castro  Carreira.  Por  solicitação  do  Marquez  de 

Paranaguá o Instituto entregou uma coleção de sua Revista ao “eminente geographo 

francez”. Reclus ainda teve seu nome proposto para integrar o IHGB, na qualidade de 

sócio  honorário  com a justificativa  de ser  “um dos  mais  illustres  geographos dos 

tempos modernos e autor de obras de raro merecimento, que com applauso correm 

mundo”20. Sua proposta foi enviada a comissão de admissão de sócios, no entanto, seu 

ingresso jamais foi aprovado pelo Instituto.

A segunda instituição visita por Reclus foi a Sociedade de Geografia do Rio de 

Janeiro (SGRJ). A Sociedade foi fundada em 25 de fevereiro de 1883, por iniciativa 

do  Senador  Manuel  Francisco  Correia,  inspirada  nas  sociedades  de  geografia 

européias especialmente, a de Paris, fundada em 1821. Seus sócios eram formados por 

advogados,  engenheiros,  médicos  e  militares.  A  SGRJ  se  diferenciava  pouco  do 

IHGB quanto aos objetivos de ser um instrumento em busca de construir uma visão 

científica do Brasil, entretanto, com um enfoque destacadamente geográfico.

Como prática freqüente das associações oitocentistas, a SGRJ estava aberta a 

visitas de autoridades  e cientistas  estrangeiros.  Também realizava intercâmbios  de 

periódicos  e  de objetos  de pesquisa junto  às  instituições  científicas  estrangeiras  e 

viajantes como forma de ampliar seu acervo material.

Em 18 de julho de 1893, Reclus foi recebido em uma Sessão Extraordinária 

para recepcioná-lo. Sob a presidência do Marquez de Paranaguá, que imediatamente 

fez  uma  saudação  e  destacou  a  contribuição  de  seus  estudos  para  o  avanço  da 

geografia,  sublinhou,  especialmente  a  Nouvelle  Géographie  Universelle uma  obra 

monumental que possui admiradores no Brasil. A SGRJ entregou uma coleção de suas 

publicações,  entre  elas  a  Revista  da  Sociedade  de  Geografia  do  Rio  de  Janeiro. 

Concedeu  ao  geógrafo  francês  o  título  de  sócio  honorário  por  notórios 

“conhecimentos  teóricos  e  práticos  em  geografia  e  ciências  conexas”.  Reclus, 
20 INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO BRASILEIRO. ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA 
EM 30 DE JUNHO DE 1893. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 
1893.
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agradeceu  a  recepção  e  a  homenagem da  Sociedade  e  ofereceu   uma  coleção  da 

Nouvelle Géographie Universelle.

Reclus  ainda  realizou  uma  breve  palestra  aos  membros  da  Sociedade 

apresentando suas observações iniciais de sua viagem pelo Brasil. Destacou em sua 

apresentação  a  caracterização  do  Estado  de  São Paulo  e  do  Rio  de  Janeiro.  Para 

finalizar  a  recepção  ao  “eminente  geographo  francez” o  engenheiro  geógrafo 

Torquato  Xavier  Monteiro  Tapajós  apresentou  uma  conferência  sobre  o  Vale  do 

Amazonas. Conhecedor da região, o engenheiro geógrafo expôs um quadro geral do 

Norte do Brasil e fez sugestões fundamentais para o prosseguimento da viagem de 

Reclus.

Após o “período brasileiro” de Reclus,  em 1898, a Academia Brasileira de 

Letras (ABL) instituição fundada em 20 de julho de 1897, inspirada na Academia 

Francesa com a iniciativa de Affonso Celso, Alberto de Oliveira, Alcindo Guanabara, 

Araripe Junior, Arthur Azevedo, Carlos de Laet, Coelho Neto, Filinto de Almeida, 

Garcia  Redondo,  Graça  Aranha,  Guimarães  Passos,  Inglez  de  Souza,  Joaquim 

Nabuco,  José  do  Patrocínio,  José  Verissimo,  Lucio  de  Mendonça,  Luiz  Murat, 

Machado de Assis, Medeiros e Albuquerque, Olavo Bilac, Pedro Rabello, Pereira da 

Silva,  Rodrigo  Octavio,  Ruy Barboza,  Silva  Ramos,  Sylvio  Romero,  Teixeira  de 

Mello, Urbano Duarte, Valentim Magalhães e Visconde de Taunay. Mas, eram trinta 

membros.  Necessitava-se  completar  os  quarenta  membros,  como  na  Academia 

Francesa. Assim sendo, os dezesseis membros efetivos e perpétuos presentes à última 

sessão preparatória, elegeram os dez membros seguintes: Aluízio Azevedo, Barão de 

Loreto,  Clovis  Bevilacqua,  Domicio  da  Gama,  Eduardo  Prado,  Luiz  Guimarães, 

Magalhães de Azeredo, Oliveira Lima, Raymundo Correâ e Salvador de Mendonça21. 

A ABL tem por fim a cultura  da língua e da literatura  nacional.  É composta  por 

quarenta  membros  efetivos  e  perpétuos,  eleitos  em votação  secreta  e  vinte  sócios 

correspondentes estrangeiros.

Depois  de  constituída  a  composição  brasileira  da  Academia,  nas  sessões 

seguintes necessitava-se eleger os sócios correspondentes estrangeiros. E na sessão de 

25 de outubro de 1898 com a presença dos membros Machado de Assis, Rodrigo 

Octavio,  Joaquim  Nabuco,  José  Verissimo,  Visconde  de  Taunay,  Graça  Aranha, 

Lucio de Mendonça, Filinto de Almeida, Araripe Junior, Inglez de Souza e Teixeira 

21 ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS.  Acta da sessão de 28 de janeiro de 1897. Disponível 
em: <http://www.machadodeassis.org.br>. Acesso em: 31 jul. 2009.
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de  Mello,  sob  a  presidência  de  Machado  de  Assis,  a  Academia  elegeu  quinze 

membros  correspondentes  estrangeiros:  Guerra  Junqueiro,  Teophilo  Braga,  Eça  de 

Queiroz,  Eugenio  de  Castro,  D.  José  Echegeray,  Herbert  Spencer,  Conde  Leão 

Tolstoi,  Paul Groussac,  Bartholomeu Mitre,  Garcia Merou, Guilherme Blest Gana, 

Giosuè Carducci, Theodor Mommsen, Henrik Ibsen, entre eles, Élisée Reclus.

Reclus foi eleito sócio correspondente estrangeiro da Academia Brasileira de 

Letras  na  posição  de  1º  ocupante  da  Cadeira  3  em que  o  Patrono  é  Botelho  de 

Oliveira.
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