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Resumo 

Este trabalho busca analisar a contribuição de Charles Perron na produção da Nouvelle 

Géographie Universelle (NGU) de Élisée Reclus. Esta obra possui 19 tomos e mais de 

17.000 páginas e foi produzida por Reclus entre 1876 e 1894. Nela o geógrafo francês 

estudou a geografia mundial e para isso realizou diversas viagens como forma de 

subsidiar sua produção.  Um dos objetivos deste trabalho foi confirmar que a NGU 

resultou de um esforço coletivo que envolveu uma rede de colaboradores, entre eles, 

Perron, que com seu trabalho deve ser considerado o cartógrafo da NGU. Para 

realização deste estudo, optamos em concentrar nossos esforços no capítulo dedicado ao 

Brasil da NGU juntamente com a sua tradução para o português intitulada Estados 

Unidos do Brasil: Geographia, Ethnographia, Estatística. 

 

Palavras chave: História da Cartografia; História da Geografia; Charles Perron; Élisée 

Reclus; Nouvelle Géographie Universelle. 

 

                                                
1 Mestrando em Geografia Humana do DG FFLCH USP e Professor do IFSP. 



 

Introdução 

 

“As legendas dos mapas são tão belas que dispensam as viagens. 

Você está louca, dizem-me, um mapa é um mapa. Não estou, respondo. 

O mapa é a certeza de que existe O LUGAR, o mapa guarda sangue e tesouros. 

Deus nos fala no mapa com sua voz geógrafa.” 

Adélia Prado
2
 

 

Este trabalho é um dos resultados parciais 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. A realização deste trabalho tem 

como objetivo principal confirmar a hipótese de que a Nouvelle Géographie 

Universelle
3
 (NGU) de Élisée Reclus necessita ser entendida como resultado de um 

esforço coletivo que envolveu uma rede de colaboradores, entre eles, Charles Perron, 

que com seu trabalho deve ser considerado o cartógrafo da NGU. 

A NGU é uma das principais obras de Reclus. Publicada entre 1876 e 1894, se 

estrutura a partir da divisão do mundo em continentes, a saber: Geografia da Europa, 

Geografia da Ásia, Geografia da África, Geografia da Oceania e Geografia da América. 

Os volumes se dividem por sua vez em: Tomo I. A Europa Meridional; Tomo II. 

A França; Tomo III. A Europa Central; Tomo IV. A Europa Setentrional; Tomo V. A 

Europa Escandinava e Russa; Tomo VI. A Ásia Russa; Tomo VII. A Ásia Oriental; 

Tomo VIII. A Índia e a Indo-China; Tomo IX. A Ásia Anterior; Tomo X. A África 

Setentrional, Primeira Parte: Bacia do Nilo; Tomo XI. A África Setentrional, Segunda 

Parte; Tomo XII. A África Ocidental; Tomo XIII. A África Meridional; Tomo XIV. O 

Oceano e as Terras Oceânicas; Tomo XV. A América Boreal; Tomo XVI. Os Estados 

Unidos; Tomo XVII. As Índias Ocidentais; Tomo XVIII. A América do Sul, As 

Regiões Andinas e Tomo XIX. A América do Sul, A Amazônia e a Prata. 

Neste trabalho optamos em concentrar nossos esforços no capítulo dedicado ao 

Brasil no tomo XIX da NGU juntamente com a sua tradução para o português intitulada 

                                                
2 Prado, Adélia. Poesia Reunida. São Paulo: Siciliano; 1991. p. 266. 
3 Reclus, Elisée. Nouvelle Géographie Universelle. Paris : Hachette ; 1876-1894. 19 vol. 



Estados Unidos do Brasil: Geographia, Ethnographia, Estatística
4
. 

 

 

Élisée Reclus e a Nouvelle Géographie Universelle 

 

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

Realizou seus primeiros estudos em escolas protestantes na Alemanha e na França. 

Após concluir seus estudos retornou a Alemanha, mas, desta vez como professor. Logo 

se dirigiu a Berlim, aonde ingressou na Universidade de Berlim freqüentando os cursos 

de Karl Ritter (1779-1859). Os estudiosos de sua obra atribuem que seu interesse em 

estudar geografia foi despertado a partir do contato com o geógrafo alemão. Após 

alguns anos, Reclus seria o principal divulgador na França da obra de Ritter sendo o 

tradutor de seus trabalhos. 

Após a sua passagem por Berlim, retornou em 1851 a França. Quando chegou a 

sua cidade natal, 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 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. 

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

em New Orleans. Realizou viagens onde conheceu o Mississipi e a Região dos Grandes 

Lagos. Logo espantou-se com os compromissos da Igreja na defesa dos interesses dos 

proprietários de terra e do sistema escravocrata utilizando-se da religião para justificá-

los, levando-o ao rompimento com a religião, passando a se declarar ateu. 

Viajou em 1855, a Nueva Granada
5
, com o objetivo de conhecer a América do 

Sul. Aonde trabalhou em uma colônia agrícola em Sierra Nevada de Santa Marta, 

experiência esta que acabou fracassada. 

Regressou a França em 1857, instalando-se em Paris, aonde trabalhou como 

escritor, tradutor e geógrafo para a Livraria Hachette publicando os famosos Guides 

                                                
4 Reclus, Élisée. Estados Unidos do Brasil: geographia, ethnographia, estatistica.  Rio de Janeiro: Garnier; 

1900. 
5 Sobre a viagem de Élisée Reclus a Nueva Granada ver: Ramírez Palacios, David Alejandro. Las 

geografías de Reclus y Vergara: itinerario de una red. [monografía]. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia; 2006. 



Joanne. Para escrevê-los, viajou pela França, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Itália e 

Espanha. Em 1858, participou da Liga da Paz e da Liberdade, fundada pelo anarquista 

russo Mikhail Bakunin (1814-1876). Aos 32 anos, com o reconhecimento de seus 

trabalhos ingressou na Sociedade Geográfica de Paris. Em 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. Em 1869, escreveu 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, Reclus 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, submissa aos interesses prussianos, assim, motivando 

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 dos 

communards, tornou-se prisioneiro por quase um ano, submetido a um julgamento em 

Saint-Germain-en-Laye, por um conselho de guerra que o julgou e o condenou a prisão 

perpétua na colônia penal francesa da Nouvelle-Calédonie, na Oceania. A condenação 

significava o rompimento de sua rede de relações 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. 

Seu primeiro destino no exilou foi Lugano, depois se mudou para Clarens, 

ambas cidades suíças, aonde permaneceu por um longo período. Retomou ao seu 

trabalho assinando um novo contrato com a Livraria Hachette para escrever uma grande 

enciclopédia de geografia, contudo, o proibindo de abordar temas 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 (1842-1921) que 

contribuiria na produção da NGU com estudos da Sibéria e do Extremo Oriente. A NGU 



foi o resultado de dezoito anos de trabalho, divide-se em dezenove volumes
6
 editados e 

publicados com regularidade entre 1876 e 1894. Para realizar este projeto, Reclus 

pesquisou arduamente em bibliotecas e viajou a diversos países – Argélia, Tunísia, 

Egito, Hungria, Turquia, Ásia Menor, Itália, Estados Unidos, Canadá, África do Sul, 

Portugal, Espanha, Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. 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 Londres
7
. 

Em 1894, com a efervescência do ciclo de ações anarquistas em Paris, o governo 

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

riscos e tensões crescentes, Reclus 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, Reclus participou do grupo de cientistas e intelectuais que 

fundou a Nova Universidade Livre de Bruxelas, aonde assumiu a cátedra e se tornou 

professor de geografia. Escreveu em 1897, 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 divididas em 6 volumes. Em 4 de julho de 1905, 

com 75 anos, Reclus morreu na cidade belga de Torhout. 

 

 

Charles Perron e a Nouvelle Géographie Universelle 

 

Charles Perron nasceu em 6 de dezembro de 1837 na cidade de Genebra, Suíça. 

Realizou seus primeiros estudos na escola de arte de Genebra, aonde foi aluno do pintor 

Barthélémy Benn. Quando tinha aproximadamente 20 anos foi trabalhar na Rússia, onde 

permaneceu por cinco anos. Retornando a Suíça, trabalhou como pintor e fotógrafo. 

Freqüentou os círculos socialistas e participou da seção de Genebra da Internacional 

(AIT). Durante a segunda metade da década de 1860 se aproximou intimamente de 

Mikhail Bakunin. Em 1867, assistiu o primeiro Congresso da Liga da Paz e da 

                                                
6  La Nueva Geografía Universal, el resultado de veintidós años de trabajo, suma 17.873 páginas, 4.290 

mapas y más de 1000 grabados [...] (Ramírez Palacios, 2006, p. 20-21). 
7 Andrade, Manuel Correia de, organizador. Élisée Reclus. São Paulo: Ática; 1985. p. 14. 



Liberdade. No ano seguinte, foi escolhido como um dos delegados suíços para o 

Congresso da AIT realizado em Bruxelas. Em 1869, depois do Congresso da Federação 

Francesa da AIT fundou e dirigiu o jornal L’Egalité, neste mesmo ano, em uma viagem 

a Paris conheceu Élisée Reclus. Em 1872, Perron deixou a Suíça para trabalhar durante 

três anos como cartógrafo. Em 1877, participou na cidade de Berna da manifestação de 

comemoração da Comuna de Paris. Colaborou intensamente com Reclus nas produções 

cartográficas da NGU e no jornal Le Travailleur. Quando retornou a Genebra, trabalhou 

na Biblioteca Pública e na Universidade de Genebra, mais tarde, se tornou o curador do 

Depósito de Plantas da cidade. Em 1898, Reclus convidou-o para trabalhar na Nova 

Universidade Livre de Bruxelas, mas o convite não foi aceito por restrições econômicas 

da universidade. Ganhou a medalha de ouro da Exposição Universal de Paris de 1900 

com a apresentação de uma maquete em gesso com o relevo da Suíça, produzida a partir 

de fotografias aéreas. Em 7 de março de 1909, com 72 anos, Perron morreu na cidade 

suíça de Genebra. 

 

Charles Perron em seu trabalho. 

 

 

As imagens do Brasil na Nouvelle Géographie Universelle 

 

Neste trabalho buscamos concentrar nosso esforço na realização de uma análise 

do capítulo dedicado ao Brasil da NGU onde o foco foram às imagens do Brasil 

produzidas pelo olhar de Perron e dos outros colaboradores. Ele atende de algum modo 



o convite de Sousa Neto (2000a, p. 140) quando nos afirma que: “[...] se faz necessário 

que não apenas saibamos quais são as fontes, mas onde encontrá-las e os modos de fazê-

lo [...]”. E como forma de atendermos sua indicação pensamos que é necessário estudar 

também a cartografia e a iconografia desta obra. Nela, o geógrafo francês foi o seu 

principal escritor e o cartógrafo suíço foi o principal responsável pelas cartas e mapas. 

A colaboração e parceria entre Reclus e Perron para a produção da NGU possibilitou 

uma frutífera parceria que criou inovações técnicas para a cartografia, conforme assinala 

Ferreti (2010): 

 

Les premières collaborations de Charles Perron avec Elisée Reclus, 

depuis le deuxième volume, coïncident avec une importante 

innovation technique pour la production des cartes : l’emploi du 

procédé Gillot, qui permet de les envoyer directement à l’imprimeur, 

sans passer par le graveur à Paris. Pour Elisée Reclus, cela signifie 

garder le plein contrôle de l’iconographie malgré son éloignement. 

 

 

Divisões Políticas do Brasil, (NGU, vol. XIX, p. 489) 

 



Entretanto, verificamos que não foi a única parceria que se estabeleceu para a 

realização deste grande projeto. Em uma análise preliminar, constatamos que as cartas e 

os mapas foram realizados quase que exclusivamente por Perron. Entretanto, 

identificamos um grande número de colaboradores na produção dos desenhos e das 

gravuras do capítulo do Brasil na NGU que foram elaboradas a partir de fotografias da 

Sociedade Geográfica de Paris e de viajantes estrangeiros em passagem pelo Brasil. 

Entre os principais colaboradores do “círculo de afinidades”
8
 de Reclus que 

participaram da produção dos desenhos do capítulo do Brasil na NGU identificamos: T. 

Taylor, Th. Weber, G. Vuillier, J. Lavée, Riou, Boudier, A. Slom, A. Paris. E entre os 

principais responsáveis pelas gravuras citamos: Bocher e Thiriat (autor da gravura 

Índios Lengoas em Marcha). 

 

 

Índios Lengoas em Marcha. Gravura de Thiriat, segundo photografia. 

(NGU, vol. XIX, p. 435) 

 

As representações cartográficas e iconográficas presentes no capítulo do Brasil 

na NGU mesmo não sendo elaboradas por Reclus apresentam uma grande 

complementaridade e harmonia entre o texto e a imagem que potencializam o poder 

explicativo da obra. Conforme Ferreti (2010) escreveu: 

 

                                                
8 [...] En effet l’identification de liens entre géographes seulement ne peut suffire à éclairer le contexte de 

la recherche geógraphique et l’existence de courants multiples. Il est nécessarie de mettre l’accent plus 

sur les idéologies que sur les institutions proprement dites. Chaque géographe appartient à ce qu’on peut 

nommer un « cercle d’affinité », qui dépasse sa communauté scientifique immédiate. Il inclut non 

seulement des spécialistes de diverses disciplines mais aussi des hommes politiques ou des intellectuels 

dont les positions sur les questions sociétales d’une époque sont connues [...] (Berdoulay, 1981. p. 15). 



[...] Elisée Reclus est l’un des premiers géographes, sinon le premier, 

qui pense et conçoit l’iconographie en parfaite symbiose du texte 

comme en témoigne sa correspondance de travail. Il demande à ses 

cartographes de suivre des indications très précises : les cartes doivent 

être simples, les toponymes clairs et peu nombreux, il faut éviter 

toutes les formules abrégées et les symboles obscurs non 

compréhensibles. 

 

Entretanto, o geógrafo francês foi extremamente crítico com os resultados 

alcançados pela cartografia com relação às limitações na representação exata do mundo. 

Conforme verificamos em uma carta de 17 de abril de 1894 que Reclus enviou a 

Perron
9
: 

[...] Nous-mêmes qui nous occupons plus ou moins de géographie, 

nous sommes toujours trompés par les fausses représentations 

graphiques, quoique nous sachions en théorie la forme vraie de la 

courbure et du relief. A plus forte raison ceux qui ne savent pas encore 

et qui apprennent avec confiance, sont-ils exposés à se faire les plus 

fausses idées de la géographie. Ils n’ont jamais dans l’esprit que des 

proportions inexactes. Ah ! que de cartes à détruire, y compris les 

miennes !. 

 

                                                
9 Reclus, Élisée. Correspondance, Tome III et dernier. Septembre 1889 - Juillet 1905, Paris, Alfred 

Costes; 1925. p. 162. 



 

Densidade da População no Brasil, (NGU, vol. XIX, p. 445) 

 

A partir de nossa breve análise das cartas e mapas do capítulo do Brasil na NGU 

convidamos nosso leitor a considerar Perron como um dos primeiros cartógrafos a 

produzir uma cartografia temática no sentido moderno do termo. Conforme apontou 

Ferreti (2010): 

 

Les cartes de Charles Perron ont peu à voir avec la « géographie 

mathématique », c’est-à-dire que la localisation géodésique et 

l’uniformité topographique ne sont pas leurs premiers soucis : elles 

sont un soutien au texte et se présentent souvent sous la forme de ce 

qu’aujourd’hui on appellerait une « carte thématique ». Cartes 

physiques, statistiques, historiques, cartes de la population sont alors 

employés pour accompagner l’exposé des thématiques sociales. [...] 
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