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Resumo 
 
 

Este trabalho tem o objetivo de estudar as unidades e diversidades dos projetos federativos 
das nações da América do Sul, enfocando para tal empresa, as dissensões entre as nações da região 
Andina e as nações da região Amazônica e da Prata. 

Nosso ponto de partida será o texto As Repúblicas da América do Sul – Suas Guerras e seu 
Projeto de Federação de Élisée Reclus. Para a realização desse trabalho, o instrumental analítico 
utilizado origina-se da área do conhecimento conhecido como estudos sociais da ciência. 
Entretanto, é importante apresentar um breve histórico do campo com o qual os estudos sociais da 
ciência dialogam. No final da década de 1960 e o início de 1970, pesquisadores propõem uma nova 
forma de analisar a atividade científica. Até então, a filosofia, a história ou a sociologia da ciência 
apresentavam resultados pouco convincentes. Essa nova forma de analisar a atividade científica 
influenciada por diversos campos disciplinares tornou-se conhecido como sociologia dos 
conhecimentos científicos, passando a entender estas atividades e conhecimentos como socialmente 
produzidos. Em 1970, duas são as instituições que se destacam na produção destes estudos: a 
University of Bath e a University of Edinburgh. Neste último, se organizou o mais importante 
programa de pesquisa na área de sociologia do conhecimento, conhecido como Programa Forte, este 
se diferenciava por enfatizar a defesa das análises sociológicas da ciência. A metodologia e as 
técnicas para a realização desse trabalho originam-se, portanto, dos estudos sociais da ciência – 
entendida aqui como um outro programa, mas que compartilha referências, preocupações e o 
abandono da perspectiva disciplinar na análise da atividade científica –, em especial dos trabalhos 
de Bruno Latour. Com a realização desse trabalho, pretendemos apresentar nossa contribuição ao 
estudo das obras clássicas da geografia em uma perspectiva em ação, buscando construir um 
entendimento do contexto social e do conteúdo técnico do conhecimento geográfico a luz de seu 
tempo. 
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Primeiras palavras 
 
Nosso breve estudo procurou apresentar algumas palavras acerca das convergências e 

divergências dos projetos de federação das nações sul-americanas fundamentadas na obra As 
Repúblicas da América do Sul – Suas Guerras e seu Projeto de Federação1 de Élisée Reclus. Essa 
obra foi publicada originalmente na Revue des Deux Mondes em 1866, e ela se estrutura em uma 
breve introdução e três seções. Em cada seção Reclus dedicou-se a estudar temas distintos, assim, a 
primeira seção descreveu e analisou principalmente as nações da América do Sul, contudo, dedicou 
                                                 
1 RECLUS, Élisée. As Repúblicas da América do Sul: suas Guerras e seu Projeto de Federação. Organização e 
tradução: Plínio Augusto Coelho. São Paulo: Expressão & Arte: Editora Imaginário, 2010. 



parte dessa seção para estudar algumas nações da América Central e o México; a segunda seção foi 
dedicada quase que exclusivamente a questão da Guerra do Paraguai (1865-1870), e por fim, a 
terceira seção estudou na maior parte de seu conteúdo os Estados Unidos da América. 

Uma vez que As Repúblicas da América do Sul estrutura-se em três seções que estudaram 
temas distintos, para efeito de análise em nosso estudo denominamos cada seção de “ensaio”. 
Entretanto, procuramos analisar as unidades e as diversidades sul-americanas presentes na obra em 
sua totalidade, ou seja, analisamos os três ensaios com o objetivo de refletirmos sobre as 
convergências e divergências das repúblicas sul-americanas. 

Acreditamos ser necessário igualmente esclarecer o que denominamos de “jovem Élisée 
Reclus”. O geógrafo francês escreveu uma “obra colossal”2, e dentre sua vasta obra, três são de 
maior envergadura – La Terre. Description des phénomènes de la vie du globe (1868-1869); 
Nouvelle géographie universelle. La Terre et les hommes (1876-1894); L’Homme et la terre (1905-
1908) –, no entanto, os ensaios estudados em nosso trabalho foram escritos em 1866, ou seja, a 
priori, das grandes obras de Reclus, e por essa razão, propomos denominar as obras escritas pelo 
geógrafo francês nesse período de “ensaios do jovem Élisée Reclus”. 

 
 

Entre o contexto e o texto ou entre o texto e o contexto 
 
As Repúblicas da América do Sul foi publicada em 1866 por Élisée Reclus em Paris. 

Contudo, Reclus já havia viajado e conhecido por certo tempo a América do Norte e a América do 
Sul, permanecendo no continente americano de 1852 a 1857, na então Nova Granada3 permaneceu 
os últimos dois anos de sua primeira viagem ao Novo Mundo. Acreditamos que a partir de seus 
estudos e de seu conhecimento adquirido em sua viagem pelo continente americano embasaram o 
geógrafo francês a escrever a obra aqui analisada. 

O período de publicação da obra caracterizava-se por um contexto de movimentações 
militares no Novo Mundo. Na América do Norte havia recentemente se finalizado a Guerra Civil 
Americana (1861-1865) e na América do Sul estava ocorrendo a Guerra do Paraguai (1864-1870). 

As Repúblicas da América do Sul estrutura-se em uma breve introdução e três ensaios. 
Acreditamos que uma questão exposta na introdução conduziu o conteúdo dos ensaios; ela se refere 
à separação dos povos por suas diferentes ascendências, de um lado os povos colonizados pelos 
espanhóis e do outro lado os povos colonizados pelos portugueses, franceses, holandeses e ingleses. 
A separação e o agrupamento dos povos proposto por Reclus de alguma forma determinou o 
conteúdo da obra. 

Assim, o primeiro ensaio dedicou às primeiras palavras à questão das guerras de 
independência entre as novas nações americanas e as antigas metrópoles européias. Nesse sentido, o 
geógrafo francês fez referência ao projeto de Simon Bolívar, de fundação de uma federação latino-
americana e a imediata convocação de uma assembléia ou congresso dos povos latino-americanos, 
no entanto, também identificou os impedimentos para a conclusão do projeto de Bolívar. 

Reclus analisou quatro congressos que buscaram realizar o projeto de unidade federativa das 
novas nações do Novo Mundo. O primeiro congresso estudado pelo geógrafo francês realizou-se em 
1826, no Panamá com a presença de representantes da Nova Granada, Panamá, Peru e México; 
nessa ocasião as quatro nações presentes formalizaram um tratado federativo e de defesa que não 
saiu do papel. O segundo congresso realizado em Lima somente ocorreu em 1847, ou seja, após 
mais de vinte anos do primeiro congresso; reuniram-se políticos do Peru, Bolívia, Chile, Equador e 
Nova Granada para negociar: 

 

                                                 
2 LACOSTE, Yves. A Geografia-Isso Serve, em Primeiro Lugar, para Fazer a Guerra. Campinas: Papirus, 1988, p. 219. 
3 Sobre a viagem de Reclus a Nova Granada indicamos: RAMÍREZ Palacios, David Alejandro. Las geografías de 
Reclus y Vergara: itinerario de una red. 2006. Monografía (Título de Historiador) - Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá, 2006. 



[...] em quais circunstâncias seria útil constituir a liga das nações sul-americanas, e 
de que maneira proceder-se-ia a essa aliança; ao mesmo tempo, ele também previa 
o caso de uma guerra possível entre as repúblicas confederadas, e traçava aos 
Estados neutros a linha de conduta que teriam de seguir nesse caso. Um tratado de 
comércio e navegação em que, pela primeira vez, o princípio da liberdade dos rios 
era proclamado [...]4 

 
Entretanto, novamente, as decisões da aliança e do tratado não se realizaram. Após quase 

uma década, em 1856, foi realizado o terceiro congresso em Santiago, para outra vez, se tentar 
firmar o tratado federativo entre o Chile, Peru, Equador e o Paraguai, do mesmo modo que os 
congressos anteriores o Congresso de Santiago não teve êxito em seu objetivo. Por fim, em 1864, 
realizou-se novamente em Lima o um novo congresso com a participação do Peru, Bolívia, Chile e 
Equador; o contexto histórico e geopolítico de sua realização “era bem escolhido, pois, desde a 
guerra da independência, nunca semelhante perigo havia ameaçado as jovens repúblicas do Novo 
Mundo”5. O principal acontecimento desse contexto na América do Sul foi a Guerra do Paraguai; 
todavia, conforme as palavras de Reclus também ocorria uma outra dissensão: “começava-se a ver a 
mão do Brasil na conspiração de Flores contra a Banda Oriental.”6 O geógrafo francês reforçou a 
sua preocupação com o Brasil, afirmando que as potências européias e o Império do Brasil 
aproveitavam para atacar as repúblicas hispano-americanas justamente quando a grande nação 
anglo-americana e guardiã da liberdade na América travava uma guerra civil. 

 
[...] Os Estados Unidos, há muito tempo tendo-se colocado como os adversários 
encarniçados de toda intervenção dos governos da Europa nos assuntos internos da 
América, eram vistos como os guardiões invejosos da independência das repúblicas 
irmãs, e é precisamente a época em que a União estava, ela própria, engajada em 
uma terrível luta que as potências européias e o Brasil escolhiam para atacar em 
vários pontos simultaneamente os hispano-americanos. [...]7 

 
Diante desses fatos, Reclus argumentou que tais acontecimentos vinculavam-se a uma 

manobra para a restauração das monarquias dirigidas as jovens repúblicas latino-americanas e 
novamente criticou o Brasil e as nações colonialistas do Velho Mundo por suas intervenções que 
não respeitavam a autodeterminação dos povos. 

 
[...] As diversas intervenções que ocorreram nos Estados da América espanhola 
podem ser em parte fatos sem relação direta com a grande rebelião dos plantadores; 
mas eles ligam-se historicamente, e não se poderia duvidar de que a posteridade os 
abarque com um só olhar. Que um entendimento prévio tenha ocorrido entre os 
diversos governos que intervieram nos assuntos das repúblicas americanas, ou, o 
que é possível, que cada um tenha seguido de instinto sua política particular, não é 
menos verdadeiro que a Espanha, a França, o império do Brasil, e, em fraca 
medida, a própria Inglaterra, aproveitaram a ocasião favorável da guerra civil dos 
americanos do norte para buscar proporcionar às repúblicas do Novo Mundo seja 
“os benefícios das instituições monárquicas”, seja mais modestamente “a paz, a 
ordem e a prosperidade”. [...]8 

 
Diferentemente das conferências anteriores, no Congresso de Lima de 1864 as decisões e 

alianças firmadas entre as repúblicas sul-americanas de formação de uma união federativa para a 
defesa frente às intervenções estrangeiras em territórios no Novo Mundo finalmente se realizaram. 

                                                 
4 RECLUS, Élisée. As Repúblicas da América do Sul: suas Guerras e seu Projeto de Federação. Organização e 
tradução: Plínio Augusto Coelho. São Paulo: Expressão & Arte: Editora Imaginário, 2010, p. 20. 
5 Ibid., p. 22. 
6 Ibid., p. 23. 
7 Ibid., p. 23. 
8 Ibid., p. 24. 



As palavras de Reclus acerca dessa questão expressam a importância dos compromissos 
oficializados e concluem o primeiro ensaio: 

 
[...] já é uma coisa das mais importantes e sem precedente que uma assembléia 
composta dos plenipotenciários da maioria das repúblicas tenha tomado parte direta 
no governo de uma delas e tentado representar, em face do estrangeiro, a união dos 
povos do continente. A partir do ano seguinte, as peripécias da guerra contra a 
Espanha cimentavam uma união mais íntima, simultaneamente ofensiva e 
defensiva. Quatro dos principais Estados da América do Sul, o Chile, a Bolívia, o 
Peru e o Equador, enfim realizavam o que os congressos outrora haviam discutido 
em vão.9 

 
O segundo ensaio inicialmente apresentou algumas palavras sobre um conjunto de nações 

americanas – Estados Unidos, República Dominicana, Chile, Peru, Cuba, Porto Rico, México e 
Brasil –, as duas últimas nações foram estudadas destacando-se o fato de que no período da 
publicação de As Repúblicas da América do Sul o regime político mexicano e brasileiro era o 
monárquico. No entanto, a maior parte do segundo ensaio foi dedicada a Guerra do Paraguai, a 
maior e principal dissensão sul-americana do século XIX; Reclus descreveu e analisou 
detalhadamente as estratégias e manobras militares do Paraguai e da aliança formada por Brasil, 
Argentina e Uruguai. Contudo, como nosso objetivo nesse trabalho aproxima-se mais em estudar as 
questões de ordem federativa entre as repúblicas sul-americanas, por ora, iremos deixar de 
apresentar algumas palavras acerca da questão da Guerra do Paraguai. 

Todavia, antes de analisar o principal conflito bélico sul-americano, o geógrafo francês 
escreveu considerações interessantes em relação ao Brasil; Reclus comparou o Brasil a Espanha e 
fez um alerta para eventuais expansões territoriais brasileiras junto às jovens repúblicas sul-
americanas. Igualmente descreveu e analisou as diferenças entre a geografia, história e diplomacia 
sul-americanas, em suas palavras: 

 
[...] O Brasil, grupo de planaltos que o Paraná e os afluentes do Amazonas separam 
da base oriental dos Andes, constitui um território distinto do resto do continente, e 
as populações que se estabeleceram sobre esses planaltos diferem pela origem, 
língua, instituições, costumes, daquelas das outras partes da América. O contraste 
que existe entre o Brasil e as regiões andinas é igualmente surpreendente sob o 
duplo aspecto da geografia e da etnologia. De um lado, os hispano-indígenas 
ocupam os vales de uma alta cadeia de montanhas; do outro, os filhos dos 
portugueses e dos negros da África povoam um maciço isolado cercado pelo mar e 
por imensas planícies de brejos e florestas; a oeste nações liberadas, a leste uma 
mistura de habitantes cujo terço compõe-se de escravos miseráveis sem pátria e 
sem direito. O contraste oferecido pelos dois grupos de populações que partilham a 
América do Sul é completo, e, infelizmente, nos estado de barbárie que ainda é sob 
tantos pontos de vista, aquele da raça humana, essa oposição só pode produzir 
sangrentas guerras. [...] 
Ao norte e a oeste das ex-colônias portuguesas, a imensidão dos espaços solitários 
que as separam das regiões habitadas pelos descendentes dos espanhóis impediu, 
até os nossos dias, todo conflito sério. Apenas o Brasil pôde, graças à unidade de 
opiniões e à perseverança de seus diplomatas, triunfar provisoriamente em todas as 
questões de limites da resistência dos governos efêmeros que se sucediam nas 
repúblicas limítrofes, e, dessa maneira, apoderar-se, sem disparar um único tiro, de 
imensas extensões inexploradas, cujos únicos habitantes são indígenas selvagens. 
Vendo o mapa, constata-se que o Brasil aumentou, às expensas da Bolívia, do Peru, 
do Equador, de Nova Granada e da Venezuela, sua superfície em várias centenas 
de milhões de hectares; mas a força real do império em nada aumentou com essa 
enorme adição aparente de território. [...] 

                                                 
9 Ibid., p. 29. 



Do lado do sul e do sudoeste, onde não só os domínios contestados confinam uns 
aos outros, mas onde as próprias populações estão bastante próximas para guerrear, 
a luta foi quase constante durante três séculos. Os colonos de raça inimiga estavam 
desde o berço consagrados a combater-se, e os tratados de aliança concluídos na 
Europa entre as duas metrópoles não impediam absolutamente os mamelucos de 
São Paulo de continuarem a caçada humana nas Missões espanholas. No século 
atual, essa luta de raças regularizou-se gradualmente, mas não deixa de continuar 
sob formas diferentes, e o objetivo da luta sempre foi a posse dos grandes rios do 
interior e do porto de Montevidéu. Ora vencedores, ora vencidos, os portugueses e 
seus herdeiros, os brasileiros, haviam alternadamente conquistado e perdido a 
soberania de uma das margens do rio da Prata. Eles acabam de alcançar 
parcialmente, enfim, seu objetivo, ao instalar em Montevidéu como presidente da 
Banda Oriental o general Flores, comandante das tropas uruguaias. Fizeram ainda 
mais; conseguiram voltar as forças de uma república contra uma outra república; 
tiveram a arte de empregar como vanguarda de suas tropas de invasão os soldados 
de Buenos Aires, e, por essa hábil combinação, fizeram com que seus inimigos 
hereditários partilhassem a responsabilidade e o peso da luta. Eles esperam, assim, 
apoderar-se, a título de amizade, dessa fronteira natural do Paraná, que lhes seria 
mais difícil conquistar como inimigos.10 

 
Reclus dedicou a maior parte do terceiro ensaio a América do Norte, principalmente aos 

Estados Unidos da América e pontualmente ao Canadá. Também apresentou algumas palavras 
sobre o México e outras nações da América Central e da América do Sul, entre elas: Cuba, 
República Dominicana, Venezuela, Uruguai, Brasil, Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia e 
Equador. No terceiro ensaio o geógrafo francês estudou detalhadamente a república anglo-
americana e pontualmente estudou as nações sul-americanas em analogia aos Estados Unidos da 
América. Conforme bem ilustra um fragmento desse ensaio: 

 
[...] Acima do edifício arredondam-se as cúpulas e erguem-se as torres: o olhar 
segue com admiração as linhas harmoniosas do extraordinário monumento, mas ele 
se detém nas modestas construções que servem de contrafortes ao maciço central e 
asseguram sua duração. As construções laterais são as pequenas repúblicas 
espanholas vizinhas do poderoso grupo dos Estados anglo-saxões; elas são como 
bastiões avançados que defendem a entrada da cidadela. Nada de mais justo sob um 
certo ponto de vista: sem nenhuma dúvida, as instituições republicanas da América 
do Norte terão tanto menos perigos a correr quanto maior for o número de Estados, 
gozando de instituições semelhantes, a cercar a grande federação central; mas, 
tendo em vista essa maneira puramente anglo-americana de considerar as coisas, as 
políticas yankees verão sempre só os interesses particulares de seu país nos 
assuntos dos outros Estados do continente, e, em conseqüência preocupar-se-ão 
muito pouco com os eventos que se passam nas repúblicas distantes, sem relações 
significativas com a América do Norte. [...]11 

 
 

Algumas breves considerações finais 
 
Esse breve estudo de As Repúblicas da América do Sul – Suas Guerras e seu Projeto de 

Federação de Élisée Reclus teve como objetivo analisar as unidades e as diversidades sul-
americanas em uma obra publicada no período de menor densidade intelectual do geógrafo francês. 
Contudo, essa é uma obra com qualidades analíticas consideráveis, que em diversas partes de nosso 
pequeno estudo contribuíram para o entendimento das questões levantadas. As palavras finais do 
terceiro ensaio e da obra de Reclus ilustram nossas considerações. 

                                                 
10 Ibid., p. 33-36. 
11 Ibid., p. 69. 



Os progressos futuros dos Estados sul-americanos revelarão simultaneamente a 
semelhança e o contraste que existe do ponto de vista histórico, bem como do 
ponto de vista geográfico, entre a parte do continente habitado pelos anglo-saxões e 
as regiões do Novo Mundo povoadas de hispano-indígenas. Nos países do norte, o 
clima é mais rigoroso, o solo é menos fértil, o labor é mais rude, e o homem é mais 
enérgico, mais tenaz, mais vigorosamente resistente. Nas regiões do sul, o clima, 
seja quente ou temperado, é sempre mais uniforme do que nos Estados Unidos; a 
terra é ali na média muito mais rica, a vegetação mais abundante, a vida mais fácil; 
mas o “filho da região” é ao mesmo tempo mais apaixonado, mais caprichoso, mais 
instável do que o yankee; resiste muito menos à influência do meio que o cerca. 
Entretanto, se ele não tem o vigor do anglo-saxão do norte, tem algo de menos 
rígido, mais humano, mais simpático. Nas duas partes do continente, tão bem 
equilibradas pela harmonia de seu relevo e de seus contornos, as instituições 
políticas são na aparência análogas, mas diferem pelos traços essenciais, porquanto 
os hispano-americanos, brancos, vermelhos e negros, gozam todos igualmente, sem 
distinção de raças, dos mesmos direitos civis, políticos e sociais. As repúblicas do 
sul têm de desempenhar na história futura das nações um papel não menos belo do 
que aquele de seu grande rival do norte. É a elas que cabe apropriar à cultura e a 
todas as necessidades do homem um território duas vezes mais vasto do que a 
Europa; são elas que, pela feliz situação de seu continente entre a pesada massa da 
África e os arquipélagos da Oceania, têm por missão especial facilitar a completa 
fusão das raças, já começada em seu próprio solo; foram elas, enfim, que se deram 
por ideal político formar uma liga permanente e cada vez mais íntima entre todas as 
populações de um continente. Enquanto na velha Europa erige-se como lei 
providencial do futuro a absorção dos pequenos Estados pelos grandes reinos, as 
repúblicas do Novo Mundo adotam um outro princípio, mais conforme à justiça, 
aquele da federação entre os povos livres.12 

 
Por fim, acreditamos que a obra As Repúblicas da América do Sul antecipou de alguma 

forma a estrutura da Nouvelle géographie universelle. La Terre et les hommes (1876-1894), 
sobretudo, os dois últimos tomos que conforme publicados por Reclus foram dedicados a América 
do Sul, o tomo XVIII Amérique du sud. Les régions andines (1893) e o tomo XIX Amérique du sud. 
L’Amazonie et La Plata (1894). 
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