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RESUMO 

O presente artigo tem como finalidade, a análise das representações sociais contidas no roteiro 
de viagem do Capitão Francisco de Paula Ribeiro à fronteira das Capitanias do Maranhão e 
Goiás, no ano de 1815. No contexto do estudo encontra-se o movimento de definição do 
território, em que se adotavam ajustes ao norte da capitania maranhense em detrimento da crise 
do sistema colonial entre os séculos XVIII e XIX. A narrativa do autor consiste na apresentação 
das modificações de opinião como conseqüência de sua convivência naquela região, por mais de 
duas décadas, em meio às diferentes frentes de ocupação e povoamento, a saber, a litorânea e a 
agro-pastoril. 
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INTRODUÇÃO  

O presente trabalho aborda as representações sociais expressas no roteiro de viagem do 
Capitão Francisco de Paula Ribeiro, no ano de 1815, no alto sertão maranhense, ou seja, 
na região sul do Maranhão na fronteira com Goiás. O artigo ora apresentado encontra-se 
vinculado ao projeto da dissertação de mestrado que pretende enfatizar e explorar a 
análise das representações do sertão do Maranhão, no início do século XIX, 
considerando possíveis contradições. Desta forma, o objetivo do presente artigo é de 
apenas introduzir, inicialmente e de forma sucinta a análise das representações sociais 
expostas, explícita e ou implicitamente, no roteiro de viagem do Capitão. 

O tema eleito para o artigo – a ocupação e povoamento da região sul maranhense, de 
que foi testemunha o Capitão - justifica-se nos estudos já realizados outrora em 
momentos da minha graduação em História, no ano de 1994 e por força do apreço 
pessoal por tal região brasileira e sua constituição histórica. Além disso, o tema se faz 
importante na contemporaneidade por se encontrar em nova discussão, com uma outra 
apresentação na forma da possível divisão do território com base nas diferenças entre as 
duas frentes de colonização do sul do Maranhão. 

Em 2007, a Comissão de Justiça do Senado aprovou um projeto de decreto do 
legislativo para realização de um plebiscito para criação do Novo Estado, dividindo o 
atual território em dois: o Sul e o Norte do Maranhão¹. O Sul resultou de uma lenta 
ocupação da frente pastoril proveniente da Bahia e Pernambuco, com quase nenhuma 
ligação com o Norte, e esse, por sua vez, decorreu das ações do Estado Português, que 
durante aproximadamente um século (1750-1850), muito pouco expandiu para além do 
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litoral. O encontro destas duas frentes – a litorânea e a pastoril – tem sido 
historicamente motivo de desconforto no que tange a hegemonia do Estado do 
Maranhão. Neste quadro, a obra de Francisco de Paula Ribeiro se reveste de 
significativa importância histórica, pois alguns historiadores a consideram um marco da 
diferença entre as duas partes. A escolha e a importância do tema de estudo se dão pela 
justa razão do debate atual da questão. 

Assim o objetivo deste artigo é fazer uma análise das principais representações contidas 
no roteiro de 1815 de Francisco de Paula Ribeiro. As representações aqui trabalhadas 
apóiam-se em Chartier (1981) – que as apreende como formas de percepção e apreensão 
do real, determinada pelo lugar social de quem as elabora –, relacionando-as com a 
Ilustração Portuguesa, da segunda metade do século XVIII, e outras narrativas 
produzidas até a primeira metade do século XIX. Para tanto, examino outras fontes além 
do roteiro: memórias, relatórios de governantes e legislação regional vigente no ano de 
1815. Por outra, a abordagem desenvolvida se articula e se insere nas questões 
regionais, no amplo debate historiográfico sobre o norte e o sul do Estado do Maranhão 
no contexto nacional, especialmente sobre um conjunto de idéias que influenciaram os 
governos das capitanias. 

Conforme Chartier (1981: 173), a tentativa de decifrar de outro modo a sociedade e 
propor objetos de estudos, até então inteiramente distintos do propósito da História do 
século XIX, se tornara o grande desafio e assalto contra a história proposta pelas 
disciplinas recentemente institucionalizadas como: linguística, sociologia e a 
etimologia. Isto porque, para a História do século XIX, “a História é o estudo do 
passado humano”, e, quase que por completo, voltada às questões econômicas e com 
modos de tratamentos metodológicos imitados das ciências exatas. Somado a esse 
ataque, Marc Bloch (1997: 55) na segunda metade do século XX, diz que “a História é o 
estudo do homem no tempo”. Ao dizer isso, rompe com a idéia de que a História deve 
examinar apenas o passado. Para o autor, na verdade, a História estuda as ações e 
transformações humanas que se desenvolvem ou se estabelecem em um determinado 
período de tempo, mais longo ou mais curto. 

Logo que a disciplina sofreu os ataques iniciais, os historiadores reagiram dando uma 
resposta dupla à questão e posicionando-se estrategicamente nas frentes abertas por 
outras disciplinas. Este foi o núcleo de inspirações fundador das primeiras revistas 
Annales, dos anos trinta, marcada por uma ampla repercussão. Nos anos oitenta, ainda 
segundo o mesmo Chartier, o desafio lançado à história parece ser o inverso do 
precedente e, mais uma vez, a História é convidada a reformular seus objetos e, 
fundamentalmente, seu princípio de inteligibilidade rompendo com o marxismo e o 
estruturalismo. Disto resultou, afirma o historiador, em “três deslocamentos sob forma 
de renúncia” cuja mutação não foi produzida nem pela “crise geral das ciências sociais” 
e menos ainda, pela “mudança de paradigmas”, mas que “estão ligada à distância 
tomada, nas próprias práticas de pesquisa, em relação aos princípios de inteligibilidade 
que tinham governados os procedimentos do historiador há vinte ou trinta anos”. 
(CHARTIER, 1981: 176). 

Desobstruindo o cursor histórico de elementos essenciais até então, qual seja o projeto 
de uma história global, a história assenhoreava-se, por exemplo, do mais recente de seus 
domínios: o tempo presente. Estudar o momento presente, com vistas a capturar como 
este momento foi afetado, no momento passado, por processos que se desenvolvem no 
ritmo do tempo e o primado conferido ao recorte social considerado, capaz de organizar 



3 
 

a compreensão das diferentes partilhas culturais, culminou por perfurar a realidade 
social partindo de um acontecimento importante ou fortuito, de relato de vida ou 
práticas específicas, e no geral: “Considerando não haver prática ou estrutura que não 
seja produzida pelas representações, contraditórias e em confronto, pelas quais os 
indivíduos e os grupos dão sentido ao mundo que é o deles”. (Idem, Ibidem: 177).  

É com esta categoria central de representações que examinaremos o roteiro da viagem 
de Paulo Ribeiro, concebendo que o que está ali é sua percepção da realidade e que, 
durante os mais de vinte anos que viveu pelos sertões maranhenses, sua existência foi 
pautada por esta matriz geradora de sua conduta e práticas sociais. Examinar por 
intermédio da representação não é restabelecer uma verdade de um tempo ido, uma vez 
que a representação: 

 

É, pois, fundamentalmente, está no lugar de, é presentificação de um 
ausente [...] é conceito ambíguo, pois na relação que se estabelece 
entre ausência e presença, a correspondência não é de ordem do 
mimético ou da transparência [...] não é uma cópia da real, sua 
imagem perfeita, espécie de reflexo, mas uma construção feita a partir 
dele. (PESAVENTO, 2008: 40). 

 

Por quase duas décadas, o major nos parece crer que foi quase o único representante do 
Estado Português na região sul dos sertões maranhenses, na confluência do conflito 
entre os povos naturais da região e as três correntes de ocupação e povoamento que 
disputavam os domínios do espaço. Esta noção de espacialidade, na verdade, foi se 
alargando juntamente com o desenvolvimento da historiografia do século XX, 
moldando o espaço físico ao social e ao político, gerando o subjetivo. É, portanto, daí 
que decorre a assertiva de Pierre Bourdieu (1998) ao afirmar que o real é um campo de 
força. É daí que emerge numa combinação com a Geografia e outras categorias como a 
de “paisagem”, de “território” e de “região”, que rapidamente os historiadores vêm 
utilizando para seus próprios fins. Inspirados nestas categorias e por meio das 
representações do século XIX buscam-se decifrar a realidade deste passado, tentando 
chegar àquelas formas discursivas e imagéticas com as quais os autores da região 
disputaram e expressaram a si próprio e o mundo, naquele momento.  

 

ECOS ILUSTRADOS NA COLÔNIA 

Fazendo a aproximação do roteiro de viagem de Francisco de Paula Ribeiro, fontes 
arquivistas levantadas pelo historiador João Renôr (2005: 17), junto ao Arquivo Público 
do Estado do Maranhão Códice 19, doc. 191, relata em ofício do governador do 
Maranhão, datado de cinco de março de 1798, que a pedido do então Alferes Francisco 
de Paula Ribeiro, bem como “por se fazer preciso ao real serviço” foi o mesmo enviado 
de São Luís para Belém para colaborar com os militares portugueses.  Outro historiador 
e editor, Franklin (2005: 59), expõe que a patente do alferes somente foi alcançada em 
abril de 1795. Portanto, três anos antes da sua nomeação para o Estado do Grão-Pará e 
Rio Negro, num esforço do então governador e capitão-general  Francisco Maurício de 
Souza Coutinho (l790-l803) de reforçar as tropas, em decorrência da tensão nas 
fronteiras com a França e a Espanha. O posto de alferes, segundo este autor, foi 
resultado da indicação do segundo duque de Lafões e sancionado pela rainha D. Maria I. 
Embora Francisco de Paula Ribeiro seja o patrono da cadeira nº 12 do Instituto 
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Histórico e Geográfico Maranhense e suas obras tenham sido publicadas pela Revista 
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no nº 3 em l841/42, nº 10 de 1848 e nº 12 
de 1849, seu trabalho permaneceu longe do grande público até muito recente. Teve nova 
edição somente em 2002 pela Editora Siciliano de São Paulo (Coleção Maranhão 
Sempre), e outra pela Editora Ética de Imperatriz do Maranhão. Esse grande 
distanciamento entre as edições, praticamente, justifica a razão do atraso na pesquisa 
sobre sua origem e também a falta de documentação.  

Importante ressaltar que parte significativa de estudiosos, por falta de informações, 
aponta que Paula Ribeiro foi um português de nascimento que migrou ainda na 
juventude para a fração setentrional da colônia portuguesa na América. Para alguns ele 
veio com as tropas efetivas que eram constantemente deslocadas para a defesa da 
Colônia, todavia outros apontam que sua carreira militar se deu por completo na 
capitania do Maranhão, como informa o historiador Martins (2002: 8) e alguns mapas 
do roteiro da Biblioteca Nacional. Por falta de informações de seu passado, neste artigo 
limita-se ao uso dos documentos oficiais inéditos do pesquisador João Renôr e 
Adalberto Franklin. 

Dois anos depois de sua indicação para a terra paraense, o ofício de fevereiro de 1800, 
destaca o Alferes para comandar o destacamento de Pastos Bons, ponto em que começa 
suas incursões pelo sertão maranhense por mais de vinte anos: 

 

Todas as pessoas com jurisdição civil ou militar [...] prestam o possível 
auxilio que lhe for requerido pelo Alferes Francisco de Paula Ribeiro para 
comodidade de seu transito para Pastos Bons onde vai comandar o 
destacamento que ali se acha ficando todas as supraditas (sic) pessoas a quem 
esta minha portaria for apresentada na inteligência de que são responsáveis 
pela omissão que tiveram ao dito respeito. Palácio de São Luís do Maranhão 
6 de fevereiro de 1800. Com a rubrica de sua Excelência. (Acervo Público do 
Estado do Maranhão, apud. FRANKLIN; CARVALHO, 2005: 25). 

 

Dezessete dias após essa rubrica e três da portaria da Junta de Real Fazenda expediente 
para a compra de animais, parte o capitão para realizar a parte navegável de 118 léguas 
pelo rio Itapecuru até a Vila de Caxias, como descreve o capitão: 

 

[...] aos vinte e três dias do mês de fevereiro de mil e oitocentos e quize 
embarquei no porto da cidade do Maranhão, metrópole desta capitania (A), 
encarregado de ir fazer, como primeiro comissário por parte do seu 
governador e capitão-general, a sua divisão limítrofe central com a Capitania 
de Goiás, a que El-Rei nosso senhor mandou proceder pelo seu régio aviso de 
11 de agosto de 1813 (RIBEIRO, apud FRANKLIN, CARVALHO, 2005: 
67). 

 

O Roteiro de Paula Ribeiro é a primeira embaixada de reconhecimento e demarcação 
dos limites do sul do Maranhão, marcação esta, que data de 1815. Esta região, conforme 
Cabral (1984: 189-190), foi uma área de povoamento espontâneo, proveniente de forças 
distintas, não oficial, em que o nordestino pernambucano e de maneira mais forte, o 
baiano adentrou novos territórios à procura de novos pastos e liberdade para si e para 
suas boiadas no que atravessaram para além do rio Parnaíba. Nesse período, a região 
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caracterizava-se pela pecuária e quase não foi influenciada pela cultura portuguesa do 
litoral. A sua fundação se deu a partir de 1740, por força de baianos, pernambucanos, 
cearenses e piauienses que já chegavam ali na forma de uma geração já moldada pelas 
influências do sertão, que, por viver em uma área de fronteira em conflito permanente 
com os índios, possibilitou aos homens do lugar, ou sertanejos, “construir um outro 
olhar”, tornando “a ligação com a cultura civilizada” muito frágil, afirma Ferreira 
(2005: 336). Dessas circunstâncias observa-se que:  

 

O Alto Sertão maranhense manteve-se mais ligado economicamente a outras 
províncias do que a própria Capital. Sua produção era comercializada 
principalmente com as províncias de suas origens. [...] A presença crescente 
de tentáculo do poder Central no sertão acabou por gerar mais tensão, pois os 
sertanejos, embora reivindicassem uma maior atração do governo, não queria 
perder a sua autonomia e liberdade. (FERREIRA, 2005: 336). 

 

 

Infere-se, portanto, que o Roteiro é regionalmente um destes tentáculos do governo da 
Província que tardiamente procurava institucionalizar política e economicamente a 
região, cuja temporalidade já exposta dá sentido à formação deste espaço, no que afirma 
Bourdieu (1998: 132) de que nenhuma região é natural no sentido de ter limites 
impostos por aspectos físicos - geográficos, pelo contrário, toda região a partir de uma 
visão que por longo tempo passa a ser reconhecida como natural. E neste entendimento 
três visões procuram dar contornos ao espaço em questão: a frente sertaneja pastoril em 
expansão; a frente lusitana do Estado Português e anterior a estas duas, as várias nações 
indígenas que disputavam o espaço, acossadas e encurraladas por paraenses, 
maranhenses e baianos tais qual o pressuposto enunciado por Foucault (1984: 49) – “A 
região é produto de uma batalha, é uma segmentação surgida no espaço dos litigantes. 
As regiões são aproveitamentos estratégicos diferenciado do espaço [...] assim, a região 
é o botim de uma guerra”.  

O ofício gestor do roteiro de Paula Ribeiro foi um ato de nomeação de 15 de janeiro de 
1815 do Governador (1811-1819) do Maranhão Paulo José da Silva Gama, vice-
almirante da Armada Real e Comendador da Ordem de São Bento de Avís, por força da 
Alteza Real em aviso da Secretaria de Estado dos Negócios da Europa de 11 de agosto 
de 1813 em reforço de Carta Régia de 12 de maio de 1798. O ato nomeava o capitão 
pelo Estado do Maranhão para que juntamente com outros oficiais nomeados pelo 
governo de Goiás fixassem os “limites entre estas duas Capitanias”: 

 

 A sua comissão, portanto é marchar com a maior brevidade possível até a 
raia limítrofe desta capitania com a de Goiás nas extremas de Pastos Bons 
cabeceira do Tocantins; lugar por vossa Mercê já conhecido [...] na ação dela 
aproveitará todos as ocasiões oportunas para explorar ou mandar explorar 
todo o terreno dos limites desta capitania próximo ao Tocantins ( por onde se 
diz descer  com brevidade ao Pará) a fim de se conhecer a direção e 
capacidade do rio, a sua diversidade de braços que se intrometem por aquele 
sertão, os rios que se comunica e onde estes vêm desembocar. A qualidade 
dos terrenos, as provações que descobrirem  todos os vestígios notáveis de 
antigas povoações e caminhos. [...] vossa Mercê mandará pelo piloto extrair 
mapas não só de divisões das duas capitanias mas também do rio Tocantins e 
todos que neles se deságüem marcando os rumos com todas as mais 
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declarações necessárias para tudo ser presente à Sua Alteza Real. [...] os mais 
casos que aqui lhes não vão designados se deve regular pela analogia e 
conforme as Leis formando a base de todos os seus procedimentos (sic)[...] 
(CAPEM, apud FRANKLIN; CARVALHO, 2005: 34-36). 

 

 

O ofício contém 18 parágrafos instruindo o Capitão da embaixada e da estratégia 
adotada, a analogia e os conformes da lei para pautar sua prática. Mas arrola ao 
processo demarcatório dos limites como objetivo da missão, a cartografia, a exploração 
dos terrenos, a direção e a capacidade dos rios, a diversidade de braços intrometida na 
região, os rios que se comunicam e onde estes se desembocam, as povoações, os 
caminhos e as navegações mais apropriadas para a capital. 

Esse pragmatismo expresso nas instruções é resultado do declínio do monopólio 
jesuítico que havia começado ainda sob o reinado de dom João (1706-1750) e o 
surgimento de novas orientações provenientes dos padres oratorianos e teatinos, cujas 
instruções não eram incompatíveis com a filosofia moderna. Em virtude disto a 
Academia Real das Ciências de Lisboa é fundada (1779). Esta veio dar “importantes 
contribuições para vários campos dos conhecimentos, preocupando-se com sua 
aplicação prática, através da combinação de influências mercantilistas, liberais e 
fisiocráticas” (WEHLING; WEHLING, 1994: 151).  É com este espírito, portanto que 
Portugal se abre aos influxos da Ilustração européia, comportando, assimilando e 
praticando na medida em que ia se adequando ao novo amoldamento das Luzes, onde 
pressupostos cientificistas e pragmáticos percorriam os esforços de todos, elaborando 
novas representações, como mostra o discurso preliminar de 1789 contidos nas 
Memórias Econômicas da Academia Real das Sciências de Lisboa, no primeiro volume 
à página VII: “O primeiro passo de uma Nação” acresce “é conhecer as terras que habita 
o que em si encerram, o que de si produzem, e o de que são capazes” (NOVAIS, 1983: 
225). 

Esses princípios de conhecimento que se procederam as já referidas “representações” 
que minuciosamente vão sendo feitas e todo um levantamento das condições naturais e 
econômicas do Reino e de suas colônias. Fruto desse novo modelo emerge todo um 
surto de memórias regionais, roteiros e reflexões sobre as condições do Reino e das 
colônias. O documento como se leu, tem seu firmamento no pensamento erudito do 
século XVIII.  Portanto, esta narrativa longe estava do que o historiador Eduardo 
Quadros (2008: 29) chamou de “esquizofrenia da percepção”, instruindo-nos para que 
não descuidássemos dessa ilusão aparente, indicando outro caminho para o estudo do 
processo de lugarização, ou seja, a produção dos “lugares”. E, argumenta o autor: “Pelo 
termo lugar compreendemos as correlações semânticas entre um campo espacial e um 
sujeito interpretante” e essa arte de inventar nomes ‘convoca’ por sua vez, “os traços 
identitários de um grupo”.  

Com isto se pode formular: o que quer a ordem das coisas dessa cultura? Essa prática de 
demarcar lugares é cobrir com um novo manto simbolizador os não-lugares para si 
como sujeito interpretante? Qual a ordem das coisas que reúne Alteza Real, Governador 
da província e o Capitão Paula Ribeiro na territorialização dominial? Como se sabe é o 
Estado o grande patrocinador das cartas geográficas onde o terreno é visualizado para 
melhor controle estratégico. Escreveu Revel (apud QUADROS, 2008: 37) que a 
imagem cartográfica é “indissociável da afirmação do poder monárquico” e que no ato 
de destrinchar as linhas em letras, se percebe que nomear é lugarizar e para o Estado é 
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institucionalizar, comentou o já citado historiador. Mas para o uso deste trabalho, a 
missão de Paula Ribeiro no Roteiro, a imagem cartográfica do território, é um “discurso 
condensado” que “caracteriza a produção de uma ordem, a seleção, classificação e 
interpretação dos elementos de uma paisagem” e muito sutil “a presença do desejo”, 
uma vez que “na representação territorial, o Estado pretende assumir em si e para si as 
significações atribuíveis, impedindo qualquer lugarização alternativa”. No discurso 
espacial constituído, “ele quer ser a única palavra” (Idem, Ibidem: 29 – 30). 

Assim o roteiro e o mapa produzidos pelo capitão são visões transpostas para os dois 
documentos da forte vontade de verdade a ser instituidora de novas práticas e “nesta 
cadeia dialética, a atuação nos lugares irá, por sua vez, reagir gerando novos saberes 
topológicos” (Idem, Ibidem). 

O ROTEIRO DE UM PORTUGUÊS PELO SERTÃO MARANHENSE 1 

Em continuidade, e por outro lado, de acordo com Martin Heidegger (1889-1976) 
fronteira não é o ponto onde algo termina, mas, como os gregos reconheceram, a 
fronteira é o ponto a partir do qual começa a se fazer presente. A razão última da 
fronteira entre a Capitania do Maranhão e a de Goiás já que ambas eram terra do Rei - 
era o controle da região uma vez presentificada e cartografada pela comissão designada 
para este fim conforme acrescenta em seu roteiro o Capitão de que se deve na região: 

 

[...] uma e outras imediatas relações com a sua metrópole, deve considerar-se 
como parte a mais nervosa da Capitania do Maranhão, e participar por isso 
daquela atenção que em prejuízo de todo seu público ainda se lhe não tem 
seriamente aplicado (RIBEIRO, apud FRANKLIN; CARVALHO, 2005: 
116).   

 

Pelo que expõe o Capitão, em seu Roteiro e Mapa da missão, transparece uma intenção 
que vai além das instruções contida no ato de sua nomeação, muito embora declare na 
sua introdução o propósito de, a partir do lugar Pai Simão:  

 

[...] dar princípios às observações que premeditava fazer para organizar o 
mapa do interior da capitania” juntamente com o piloto aprovado pela 
Academia Real das Ciências,  Antonio de Couto, seu auxiliar. Mas que – 
afirmou mais diante – somente a caminho por terra circunstanciaria em “dar 
uma idéia do país onde viajei (RIBEIRO, apud FRANKLIN; CARVALHO, 
2005: 67). 

 

Os dois documentos, Roteiro e Mapa, não se restringem ao caminho e à área em litígio e 
oferecem um panorama de toda a capitania como escreveu no mapa “que pode servir de 
memória sobre população, cultura, e causas (sic) mais notáveis das mesmas capitanias”.  

                                                 
1 Para o estudo, utiliza-se a edição da Editora Ética, de 2005, onde seus organizadores – distintamente da 
edição do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, publicada no nº. 10, em 1848, com o objetivo de dar 
unicidade à remissão – trocaram os sete primeiros referenciais numéricos por caracteres alfabéticos, 
conforme registrou todas as demais observações do Roteiro feito pelo autor.  
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Entre o período de 23 de fevereiro a 24 de maio de 1815, exatamente 91 dias foram 
gastos pelo Capitão para fazer – segundo seus apontamentos – 288,5 léguas (1.531 km). 
Desses 91 dias, são relatados no Roteiro apenas 33, muito embora desde 23 de março 
tenha ele principiado a viagem por terra. A descrição da marcha é registrada do dia 30 
de março. O percurso que vai da capital da província até a Freguesia de Caxias, 
navegando pelo rio Itapecuru, portanto, 118 léguas em suas contas consumiram 28 dias. 

Todos estes dias são concentrados no primeiro longo parágrafo da Introdução, 
destacando nele as cinco primeiras observações igualmente longas que vão consumir 
(32) páginas, ou seja, metade do Relatório. As 16 observações restantes constam em 24 
páginas e diluídas nos 33 dias, estes descritos em oito páginas. De sorte que as 
observações consomem 56 das 64 páginas do relatório; sendo as duas partes separadas: 
nas oito, páginas iniciais que descreve as ações diárias dos 33 dias, as chamadas para as 
observações são feitas por caracteres alfabéticos e estas estão reunidas em um corpo só 
no restante do Roteiro.  

Portanto, a narrativa divide-se em duas partes também no que descreve. Na primeira 
parte descreve detalhadamente, com o auxilio de consulta de outras obras, todas as 
características de sua viagem, as povoações, os locais de travessias dos rios e as léguas 
que percorria, os “socorros de boca e de monta”, bem como os locais de pernoites, 
fazenda e sítios. Na segunda parte, ou seja, nas observações, o autor se mostra e se 
desdobra em recursos argumentativos e demonstra seus conhecimentos dos sertões. É 
importante ressaltar que sobre o termo sertão é quase sempre designado pelo autor como 
lugar deserto, distante, desabitado e principalmente inculto como é sentido em todo o 
século XVIII. O sertão, assim poderia ser composto por caatinga, por rios, cerrados ou 
florestas e chapadas. Mas o que o caracterizava mesmo era o isolamento, o pouco 
povoamento, o afastamento da civilização. Ressaltam a leitura duas proposições 
indicativas no interior do roteiro de maneira geral, onde ficam claras as opiniões do 
autor e sua preocupação em elaborar de maneira precisa uma narrativa que se 
restringissem aos interesses administrativos da coroa, mais que sutilmente é perfurado 
por suas impressões pessoais: 

 

Não me demoro analisar as viagens diárias que fiz pelo Itapecuru porque 
sendo aquela sua navegação já muito conhecida, seria supérflua o tratar de 
circunstâncias que geralmente se sabem [...]. 

Dia 30 de março. Andei três léguas entre os rumos leste e sudeste, até o 
pequeno sítio do Rosário, estrada parte plano e parte montanhosa, e duas por 
estrada bem seguida até o lugar da Pindova, deixando neste caminho, em 
direção ao rumo de leste, a que vai à barra do Poti, cuja estrada (F) passa do 
rio Parnaíba ao Piauí (RIBEIRO, apud FRANKLIN; CARVALHO, 2005: 
68).  

 

Como se pode ver, a natureza descrita pelo Capitão é aquela que tem o propósito e 
função para o caminho, servindo de referência para contar as léguas percorridas e 
igualmente aponta para o objetivo do projeto de colonização. 

Esta descrição é tarefa e processo fundamental do bom roteiro, e sendo assim, é parte 
constitutiva do gênero de uma época. Esses roteiros são representações de novos 
mundos que contavam com uma tradição discursiva de mais de dois séculos. Para citar 
apenas dois documentos do gênero no Maranhão, temos: Roteiro do Maranhão a Goyaz 



9 
 

pela capitania do Peauhi, produzido no fim do séc. XVIII, uma narrativa de um viajante 
anônimo, copiado por Frei Vicente Salgado em 1800 e publicado em 1900 pelo IHGB; e 
o Roteiro e Mapa de Sebastião Gomes da Silva Berford de 1810.  

No livro Brasil: formação do Estado e da Nação, organizado por JÁNCSÓ, contém um 
artigo de Iara Lis “Imagens do Brasil: Entre a natureza e a história”, em que a autora 
ressalta a participação do sábio Vandelli na fundação da Academia de Ciência de Lisboa 
(1779). Esse erudito produziu referenciais científicos e textuais para a elaboração dos 
roteiros, uma vez que fez um manual dissertativo de como relatar a viagem filosófica, 
gênero intimamente próximo dos Roteiros. Nessas viagens buscava-se, para além da 
descrição do percurso, a representação das análises para capturar a essência da colônia. 
A autora conclui que os modelos de roteiros estão vinculados à nova épisteme2, numa 
concepção da história natural como chave para compreensão e análise do mundo, e com 
a doutrina econômica da escola francesa dos fisiocratas, como frisado anteriormente. 

Independente do caráter pragmático, o que se vê no Roteiro são descrições da natureza 
com conseqüente constituição de imagens. A paisagem fértil de uma nova terra é então 
formada a partir das próprias referências imagéticas já existentes e desta forma a 
constituição da paisagem é um todo humano e, portanto cultural, é um construto da 
imaginação projetada sobre rocha, mata e água, como afirma o historiador Simon 
Schama. E, por vez, também trás o seu avesso, como narra Ribeiro: 

 

Dia 22 de maio. Entrei na pequena travessa que por esta estrada ainda se acha 
deserta, a leste do rio Tocantins, nos distritos da Capitania do Maranhão. 
Andei seis léguas no rumo oeste e por dilatados campos despido de árvores 
sombrias, sertão de fastidiosa jornada até as margens daquele rio, exposto 
sem abrigo aos intensos ardores do sol, atravessando repetidos bancos de 
areia solta, que atola a meia perna das cavalgaduras, e às vezes com poucas 
águas para saciar ao menos as sedes que promovem em semelhantes jornadas 
os calores do sol do meio-dia” (RIBEIRO, apud FRANKLIN; CARVALHO, 
2005: 74). 

 

A travessia trás na alma o medo, e sensibilidade e estranhamento, deserto sem água é 
fadiga, é o sertão, e este é travessia a procura dos rios, do rio Tocantins, é o que 
persegue o Capitão em sua missão de fronteira como bem afirma Normando procurando 
precisar o local onde encontrar o sertão “sertão é onde a fronteira ainda não esta” e mais 
“a localização geográfica do sertão não é estável, mudando com o movimento ou 
deslocação da fronteira, produto do desenvolvimento econômico”. (NORMANO, 1945: 
87) 

Como quer o Rei desde o tratado de Madrid (1750) complementado pela ilustração 
como o espírito e linha de força de institucionalizar vastas regiões ainda não apropriadas 
cartograficamente, visto que (1815) é ainda grande a insegurança, e delicada é a posição 
de Portugal no cenário internacional, mas como historicamente a saída para os 
portugueses em qualquer situação sempre foi navegar (pois tanto estes como muito 
povo natural do Brasil tem seu mito fundador profundamente vinculado as águas) como 
diz todo e 5º conto de Os Lusíadas e igualmente na representação mítica do cabo das 
tormentas. Aqui já não é o mar, é o rio que comanda a vida, em que naquelas condições 
materiais são as estradas d’água que imprime velocidade e estabelece as novas relações 

                                                 
2 (conhecimento compartilhado de alguma coisa) 
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desejadas pela colonização. Não se deve estranhar que depois do tratado, uma onda de 
expedições de demarcação de fronteiras se instala no norte do Brasil. Como se sabe o 
alto Rio Negro, lugar extremo da Capitania de Grão-Pará e Maranhão foram visitados, 
em uma destas expedições pela sua maior autoridade o governador Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado² dado a importância das expedições de demarcação de fronteira. 
Basta ver que a Carta Régia que pede providência no sentido de relacionamento do rio 
Tocantins é de 12 de março de 1798; o aviso régio que cumpre o Capitão Francisco de 
Paula Ribeiro e de 11 de agosto de 1815. O que, na verdade, tratava-se na maioria das 
vezes de uma espécie de um redescobrimento, já que os rios da região e o que era a 
razão da empreitada já eram concluídos e seus percursos já foram feitos antes, por 
homens em circunstâncias distintas e com outros fins. 

As lugarizações agora nomeadas e rios descritos de forma pragmática são, portanto 
distintos dos outros por ser obra do Estado, que passa a ser a partir de então paisagem 
da imaginação dos homens de Estado. Nesse processo de desenvolvimento do interior 
de todo o país, os grandes rios do norte do Brasil e até mesmo os rios de pequeno porte 
assumem uma importância fundamental para suas províncias. É por eles, o rio, um 
elemento da natureza, e a partir deles que se dá a constituição de todas as paisagens do 
interior. Mesmo os caminhos têm, quase sempre, o rio como referência, como bem 
mostra o mapa de Paula Ribeiro que percorreu quase sempre margeando o rio Itapecuru. 
São os rios que principiam os dois primeiros dos 64 parágrafos da primeira observação 
apontados por Paula Ribeiro em seu roteiro: 

 

A capitania do Maranhão, que está dividida da Capitania do Piauí pela 
margem oeste do rio Parnaíba, da do Pará pela margem leste do rio Turi, e da 
do Goiás ao sudoeste pelo rio Manoel Alves Grande, até este desembocar no 
rio Tocantins, que correndo de sul ao norte lhe fecha com a do Pará aquela 
sua divisão de oeste, se estende no seu comprimento, linha nordeste-sudoeste 
desde o mar até o dito rio Manoel Alves Grande, a distância pouco mais ou 
menos de cento e oitenta léguas, com a maior largura ou longitude de noventa 
a cem. Desde a Parnaíba ao Turi e ao Tocantins. 
Entre as bocas dos referidos Parnaíba e Turi postos limítrofes entre Piauí, 
Maranhão e Pará, saem ao mar pelo longo da costa do Maranhão, discorrendo 
leste para oeste, os principais rios que acompanham quase toda a latitude da 
capitania, e que vêm a ser o Munim, o célebre Itapecuru, o Mearim e o 
Pindaré, todos eles com suficiente largura, e mais ou menos navegáveis. A 
estes se juntam os de Balsas, Balsinhas, Alpergatas, Neves, Macapá, Canela, 
Grajaú e Farinha, regando o porte superior dos sertões da mesma capitania no 
distrito de Pastos Bons, o mais extenso e o mais precioso espaço dela e no 
qual todos estes rios nascem. (RIBEIRO, apud FRANKLIN; CARVALHO, 
2005: 75). 

 

 

O autor descreve nas suas observações em várias passagens da narrativa a direção de 
suas cabeceiras, preocupa-se em corrigir esse conhecimento sobre as nascentes em 
relação a outros roteiros, considera fundamental a descrição do trajeto até a nascente, 
seus afluentes e cachoeiras, e com o povo que os habita. Acima da vazante pragmática 
das luzes, pode se extrair representação moldada pela sensibilidade. No final da última 
citação se extrai “no distrito de Pastos Bons o mais extenso e o mais precioso espaço 
dela” Capitania. O que da margem a indagar: Por quê? Em função de que? Com quais 
critérios? Porque o sertão maranhense lhe é tão caro em simpatia, a ponto de abdicar do 
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litoral, já que o mar é seu mito fundador em navegar e navegar como disse o grande 
poeta português, mas que foi este mesmo poeta que disse também depois do 
descobrimento do Brasil de: 

 

“Que toda terra é pátria para o forte”. 

 

Será que este foi à instintiva compreensão do Capitão em abdicar do mar, do litoral, 
pela guarida dos altos sertões? Não saberemos que esta frase indiciária que aponta para 
as inspirações de Euclides da Cunha, quando escreveu o clássico Os Sertões, e sua 
máxima em afirmar que “o sertanejo é antes de tudo um forte”. (CUNHA; 2008: 146). 

Sensibilidade que somado a diferença de si para com seus pares, se recente da diferença 
de conduta do sertanejo e do Estado Português, quando no final do primeiro parágrafo 
descreve e publica o rasgo generoso, de Francisco de Moura Queiroz, morador na 
feitoria Sucuruju e Bonito lhe cedeu às seis bestas para percorrer o caminho por terras e 
o mais difícil da jornada, sem lhe cobrar nenhum valor. Quando fez saber, o fato, às 
autoridades superiores oficiais da missão, estas não deram nenhuma importância e 
tomaram com indiferença. Fato que aborreceu o Capitão que como denúncia quase 
velada publicou o acontecido em seu roteiro justificando-o como forma de 
agradecimento a Francisco de Moura. Parece que a generosidade sertaneja marca 
profundamente este militar, pois aponta este mesmo elemento como traço maior dos 
sertanejos quando se põe a descrever estas gentes, ao saldar os criadores pelo fato da 
pouca exigência de gente assalariada e por usar os próprios filhos nas lidas da criação de 
gado em vez de escravos “a fazer-se como método, seria muito louvável” por outro 
lado, porém: 

 

[...] esta ocupação grosseira, a que somente os aplicam, e os costumes agros 
a que os habituam, sem outra espécie de educação, faz com que se não 
encontre nestes sertões nascido um homem cujo modo de pensar o constitua 
nessa qualidade por outra circunstância que não seja a do instinto natural  não 
tem a sua alma ornato que a iluminem, mesmo dos mais ricos, deixam de 
viver quase nus, de comer e de dormir sobre a terra como os selvagens apesar 
disso, não tem em si, além do seu adestro modo de tratar, outros defeitos que 
escandalizem a humanidade: ao menos prudentimente os dirigem, porque 
enfim são hospitaleiros, agasalhadores, e tratam aos passageiros, de que 
sempre tem concorrência, com aquele agrado próprio de sua rusticidade, 
porem sincero e de boa fé, facilitando tudo o que possuem àquele que 
carinhosamente os sabem enganar, e sem que se acautelem contra os 
prejuízos que muitas vezes se lhe têm seguido da sua credulidade: finalmente, 
entre os povos sertanejos este foi o menos desumano que em outro tempo 
conheci  (RIBEIRO, apud FRANKLIN; CARVALHO, 2005: 117). 

 

 

Essa paisagem da “ocupação grosseira, a que somente os aplicam, e os costumes agros a 
que estão habituados, sem outra espécie de educação” essa noção de rural-agricultura, 
englobando aspectos culturais, sócio-ambientais e políticos dos espaços rurais, esse 
substrato material-simbólico (objetivo-subjetivo) parece ser a mesma força imagética 
com a qual se esculpia diferentemente uma realidade distinta da visão de mundo de 
Francisco de Paula Ribeiro e nomeada como arte quando apareceu nas vitrinas das 
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principais livrarias do Rio de Janeiro, numa tiragem de mil exemplares no dia primeiro 
de dezembro de 1902: Os Sertões. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta suave aproximação que, a princípio parte do Estado esclarecido na sua pessoa, na 
construção da verdade e esta verdade consubstanciada pela capacidade de ver com o 
máximo de objetividade, remete ao testemunho de Paula Ribeiro e o submete, pois 
testemunhar é estar por conta de sucessivas “operações de racionalização que devem 
domesticar as emoções e os sentimentos, assombro, indignação, euforia, o que for. [...] 
Requer-se isenção” (KOLLERITZ, 2004: 48) 

Os vinte anos de sertão deixam transparecer que sua “ilustração” sofreu fortes avarias. 
Sua narrativa resulta de um espírito lúcido, não dogmatizado, em que o verniz das luzes 
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não foi capaz de ofuscar totalmente sua sensibilidade. O viajante traçou um amplo 
panorama das imagens negociadas em riquíssimas e multifacetadas informações, com 
juízo criterioso, perpassado pelo assombro, indignação, sentimentos e emoções. O 
roteiro e mapa é a síntese de uma realidade negociada com o que já estava em 
construção num mosaico de sertanejos, povos naturais convivendo com a presença do 
Estado. Todos trazendo consigo forma simbólica que são representações da realidade 
sujeita a interpretação distinta. As representações – grande parte delas – são narrativas 
que se restringem ao modelo teórico de seu tempo, mas que deixam escapar 
sensibilidades que escapam da distorção que o olhar ilustrado impunha à prática, uma 
vez que “cada ser humano é um geógrafo informal capacitado para discorrer sobre a sua 
geografia, sobre a alma dos lugares” (MELLO, 1990). Às vezes no âmbito dos próprios 
colonizadores, pois se em 1815 o capitão concluía ser “Os Sertões” da Capitania do 
Maranhão “a parte, mas extensa e a mais preciosa”, dois anos antes em 1813, o 
governador da capitania vizinha Goiás escrevia com entusiasmo a parentes em Lisboa 
de sua “próxima saída desses infernais sertões”, o que para o sertanejo e índios o 
“sertão” pelo contrário, era querido amado e representava liberdade e esperança. 

Portanto, reler Paula Ribeiro, impregnado pelas “idéias colonialistas de feição ilustrada, 
renovada, que propunha formas racionais e práticas de exploração da riqueza natural e 
humana da colônia” (CABRAL, op. cit.: 38), é aprofundar o estudo e atualizar as razões 
do contexto histórico que a produziu. É ampliar o atual debate separatista da região 
descrita por Paula Ribeiro, questionando a própria idéia de região e a teia de poder que a 
instituiu. Intenta ainda localizar essas relações de poder que, mesmo “renovadas”, 
produziram e inventaram o menosprezo pelos sertões, reforçando a imagem de que não 
são importantes, ainda que, por dentro de nós, seja parte da topografia discursiva que 
produzimos. Construções imagético-discursivas que se quer espaço regional como 
placenta epistemológica e jaula de ilusões referenciais. 

As representações de Paula Ribeiro só fazem sentido como cruzamento de diversas 
práticas e, portanto, como recorte espaço-tempo das relações de poder, o que não é a 
mesma coisa que procurar a verdade, como muitos regionalistas se propõem. Neste 
sentido, não se restringe a questão reproduzindo apenas um modo de visão. Por fim, só 
faz sentido o Roteiro desta testemunha de si no passado e no presente se for para 
compreender como a região dos sertões maranhenses se constituiu diante das 
dominações das relações ali estabelecidas. 
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