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Resumo: 

A pesquisa trata de relatos de referências e paisagens segundo as expedições 
de Epiphanio Candido de Sousa Pitanga e Thomas P. Bigg Wither, realizados 
em meados do século XIX no Paraná. A criação da Província em 1853 
intensificou a necessidade de conhecimento de seus limites e territórios. 
Viagens e expedições foram realizadas visando o mapeamento de rotas e a 
situação do território. Epiphanio Candido de Sousa Pitanga, 1° tenente do 
corpo de engenheiros realizou expedição entre Antonina e Mato Grosso, 
passando por Jatahy, em 1858. Anos mais tarde, esta viagem seria realizada 
pelo inglês Thomas Plantagenet Bigg-Wither. O relatório de Pitanga trazia 
descrição detalhada de rios, ribeirões e arroios com denominações, as 
distâncias e pousios. Já o viajante aventureiro inglês Thomas Plantagenet 
Bigg-Wither permaneceu durante três anos no sertão paranaense, fazendo 
pesquisas sobre a possibilidade de ligação Paraná ao Mato Grosso. Seu relato 
tinha uma visão com inspiração e a poética de naturalistas como Elliot e 
Humboldt. O olhar de expedições permite reconhecer as referências e 
significados dos componentes da paisagem a cada época. 

Palavra chave: Paisagem; Expedições; caminhos e rotas; Pitanga; Bigg-Wither; 
Paraná. 

Abstract: 

This paper is related with the description of the landscape and visual references 
from the expeditions of Epiphanio Candido de Sousa Pitanga and Thomas P. 
Bigg Wither in the Paraná State in Brazilk during the mid XIX century. The 
creation of the Paraná province in 1853 enhanced the need to the recognition of 
its limits, borders and territory. Expeditions and trips have been performed in 
order to organize the mapping of routes and overall situation of the province. 
Epiphanio Candido de Sousa Pitanga was a 1st Lieutenant from the engineer 
brigade and realized a journey in 1858, from the village of Antonina to the 
province of Mato Grosso, visiting places like Jatahy. A similar voyage was also 
performed by the British explorer years later. In his report, Pitanga portrays 
detailed descriptions of rivers, streams and watercourses, mapping names, 
distances and roots. On the other hand, Bigg-Wither, who remained three years 
in the remote parts of the province, was inspired by the naturalistic and poetic 
nature of explorers like Elliot and Humboldt. The comparative view of both 
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expeditions allow to the references and meanings of the components of 
landscape.  

Key-words: Landscape; expeditions; tracks and roads; Pitanga; Bigg-Wither; 
Paraná.  

Introdução 

No limiar do século XVIII para o XIX as expedições de reconhecimento do 

território pelas províncias adentro, pelo interior dos sertões do país, se 

tornaram cada vez mais freqüentes. Destas viagens resultou extensa lista de 

relatórios e literatura de viajantes. A partir de 1853 será grande o número de 

expedições cientificas (MAACK, 2011, p.97-104). O inglês Thomas Bigg Wither 

(1845-1890), viajante e explorador inglês e o 1° tenente do corpo de 

engenheiros, Epiphanio Candido de Sousa Pitanga, em relatório apresentado 

por Libaneo Augusto da Cunha Mattos do IHGB – Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro. Ambos realizaram o mesmo trajeto entre Curitiba e a 

colônia militar de Jatahy (atual Jataizinho) percorrendo caminhos semelhantes.  

Em muitos destes relatos são descritos, não só os costumes locais, encontros 

com animais exóticos e aspectos da cultura indígena ou sertaneja. Muitas 

travessias, lugares e marcos referenciais eram retratados em grande detalhe, 

oferecendo um panorama do dia-a-dia e das referências com que se guiavam.  

Pitanga e Bigg-Wither, cada um com seu propósito e estilo, descortinam um 

universo de jovens arraiais, caminhos perigosos, campos verdejantes e o além 

de povos indígenas e sertanejos vivendo nas margens da “civilização”. Sendo 

assim, as formas de perceber e entender a paisagem define os contornos em 

suas narrativas de viagem. 

O foco deste trabalho é resgatar a rede de referências, lugares, e pontos de 

interesse presentes em seus relatos, desvendando parte da geografia dos 

viajantes. Tem como base uma pesquisa bibliográfica seletiva/qualitativa 

transcrevendo as passagens significativas da experiência de observação da 

paisagem ao longo do trajeto. E, a partir do inventário descritivo destes 
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viajantes, foi possível a tabulação de dados e análise no contexto dos pontos 

de referência mais importantes durante a travessia do trajeto Curitiba - Jatahy 

(colônia militar).  

Cruzando-se as informações coletadas com os mapas elaborados pelos 

autores, pudemos identificar uma rede de caminhos, campos, montanhas1, rios 

e pontes, fazendas e vilarejos. Estas informações foram sintetizadas em mapas 

síntese. 

Existiam basicamente em dois tipos básicos de caminhos terrestres no norte do 

Paraná: centrípetos - voltados à circulação interna e centrífugos - caminhos 

oficiais, segundo definição de Jackson (1987). Os caminhos voltados à 

circulação interna são mais simples e costumam contornar barreiras do relevo, 

determinados “marcos referenciais” tornam-se importantes para a locomoção e 

seu traçado tende a ser mais sinuoso (FRANK; YAMAKI, 2014). No Norte do 

Estado são representados pelas veredas, caminhos internos entre fazendas, 

picadas e picadões. Em Bigg-Wither, o trecho entre a fazenda Fortaleza e a 

Colônia Militar se enquadram nesta categoria. Tendo como referência o Rio 

Tibagi segue pontuando distâncias entre os campos de Inhonhô e São 

Jerônimo. Não escapavam da influência da Serra de Apucarana e da Serra dos 

Agudos.  

1 Autores à época utilizavam-se do termo “montanhas”. Hoje, é consenso a não existência de 
montanhas em nosso território.  
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Tabela 1-Tabela comparativa: visões de Pitanga e Bigg-Wither: localidades e referências. 

 

Os caminhos oficiais (centrífugos), por sua vez, espelham objetivos de controle 

do território. Costumam possuir maior durabilidade e são conhecidas como 

“estradas oficiais”. Por enquadrar-se em objetivos maiores, estratégicos, 

costumam contar com maior aparato técnico, sobrepondo muitas vezes às 

restrições impostas pelo terreno. Seu traçado pode ser mais retilíneo (idem).  

Marcos  referenciais: A Geografia de Pitanga (1858)  

A viagem que realiza Epiphanio Pitanga trata do reconhecimento da estrada e 

época propícia à realização da rota. Mostra o lado mais prático, preocupações 
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com travessias e navegabilidade, daí os detalhes de arroios e ribeirões. 

Pitanga descreve no final de seu relatório: 

"remessas de cargas de março a setembro epoca em que podem ser 
transportadas a Jatahy, por darem vão todos os rios, ..... "(PITANGA, 
1863 p. 588, grafia original). 

 

O relato revela a importância dos campos, das pontes e das travessias Pode-

se imaginar uma paisagem com múltiplos pontos abertos em meio à mata ou 

nos campos: 

[...] chega-se a um campo onde ha um grande pinhal, offerecendo 
bom pouso. Ha n'esta parte da estrada uma casinha de palha, e uma 
de telha em construcção. O campo acima citado que tem setecentas 
braças no sentido longitudinal, termina em doce explanada á margem 
de um corrego de fundo arenoso, com doze palmos de largo e tres de 
pronfundo, que sempre dá váo, chamado - Timbutuva - onnde ha um 
casinha coberta de taboas e palha. (PITANGA, 1863 p. 545, grafia 
original) 

 

Pitanga descreve cuidadosamente a largura e a profundidade dos cursos 

d’água, seus nomes e quais caminhos atravessou.  

[...] arroio chamado - Passo do Borges - de leito arenoso, vinte cinco 
palmos de largo e um fundo, que dá váo em todos os tempos do 
anno. A margem do dito arroio ha uma casa regular de telha, com 
pequenas roças de milho e feijão. (PITANGA, 1863 p. 546, grafia 
original)  

Arroios são pequenos cursos d’ água, pequenos ribeirões, muitos deles 

intermitentes. É considerado um topônimo comum no sul do Brasil 

(ZAMARIANO, 2006). Chega-se, portanto aos aspectos da paisagem regional e 

os tipos de roça presentes nos sertões. Em outro trecho Epiphanio Pitanga 

observa: 

O caminho mais geral passa pela frente de um propriedade 
pertencente a uns orphãos, no campo do mesmo nome: corta a 
fazenda Taquara, e approxima-se da de S. Amaro, que podem ambas 
fazer grandes fornecimentos de viveres, e de alguns animaes de 
carga. (PITANGA, 1863, p.562, grafia original) 

Viajando a mando do imperador, Epiphanio Pitanga faz observações a todo o 

momento, não somente do estado das estradas, como pondera sobre 

atividades econômicas rentáveis na região e raciocina com possibilidades 
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como na passagem acima. Nota-se ainda importância da hidrografia para o 

deslocamento em suas considerações a respeito dos caminhos fluviais: 

 

Pelo lado da viagem fluvial tenho a declarar a V.Ex[imperador]. que 
foi Ella feita do porto da colônia acima referida ao do – Barbosa, o no 
– Brilhante, - em vinte e sete dias dos quaes, apenas andei duzentas 
e dezesseis horas 43’, 30’’, do seguinte modo: 10 horas 20’ até a foz 
do Tibagy; 12 horas 15’, 30’’, da foz do Tibagy até a colonia, 
nominalmente indígena, do Pirapó, situada a margem esquerda do rio 
Paranapanema; 4 horas 26’ no Paraná; 4 horas 59’ no Sambambaia; 
66 horas 32’ no Ivinhema até a foz do rio- Vaccaria, - onde existem 
fazendas de criação e de lavoura, e 108 horas 19’ 20’’ no- Brilhante, 
até o fim da viagem; o que dá para o total de tempo em movimento, 
nos diversos rios citados nove dias, 1 hora 43’ 30’’ (PITANGA, 1863, 
p.584. grafia original).  

As rotas seguem por caminhos com relevo menos acidentado, próximos aos 

rios e ribeirões facilitando a orientação e abastecimento de água necessário. 

Fica evidente que existia um ritmo de percurso e local de pernoite, geralmente 

a cada 4 ou 5 km (20.000 braças). Exemplo de lugar conveniente para um 

pouso: 

 

Além do Capivary passa a estrada por um campinho, cortado por um 
ribeirão de excellente agua, correndo sobre pedra, que dá váo em 
todas as estações do anno: é um excellente lugar de pouso. 
(PITANGA, 1865, p. 541) 

 

Ao traçar esses caminhos, retratava locais e personagens que dominavam a 

região. Locais que eram facilmente reconhecidos como importantes na 

paisagem regional. Lembremos que era um relato para o imperador. Relevo e 

hidrografia como referência constante:  

 

[...] segue-se o morro do - Bicho - que se não presta a rodagem, tanto 
pelos declives, que excedem os maximos para aquelle fim adoptados, 
como pela pequena largura de seu perfil transversal, e grande 
numero de - caldeirões - alli existentes. (...) Em seguida passei pelo 
rio Ipiranga, que dá váo, e onde a estrada corre perfeita de rodagem ; 
avistando-se tambem do mesmo ponto, a uma distancia estimada de 
um quarto de legua, a parte da serra do mar denominada - Mãi Catira 
-, atravessada, no sentido de sua largura, pela dita estrada. (idem, 
p.540) 
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Pitanga descreve um arraial de algumas casas espalhadas que encontra pelo 

caminho. Esta Paisagem de jovens arraiais:  

 

[...] pequeno arraial de S. Luiz composto de nove casas de palha e 
telha, com um pequeno armazem  de seccos e molhados; tendo 
quarenta pessoas de todos os sexos e idades; pequenos nucleos de 
criação de gado vaccum e cavallar, que não excedem setecentas 
cabeças; plantações de milho e feijão, e onde ha grande falta de 
meios de transporte. Havendo excellente pouso alli pernoitei (1863, 
p.550, grafia original).  

 

Na passagem acima, uma descrição clássica de um ponto de abastecimento de 

provisões e víveres e gênese de cidades através de pequenos pousos, comum 

por todo o sul do país.   

 

Figura 1: A rota de Pitanga (1853) identificada no mapa do Estado do Paraná de 1912. 
Hidrografia, Edificações e Paisagens citadas por Epiphanio Pitanga, relatos de 1865. Org. e 
Montagem: BENELLI e YAMAKI, 2015.  

Para militares, o reconhecimento de uma paisagem era vital (JACKSON, 1984). 

Pitanga, do corpo de engenheiros do exército parece, imaginar a paisagem 

com suas travessias e pastos sendo percorridas por tropas e cavalaria. Daí 
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parece partir sua preocupação com a largura e a profundidade de ribeirões 

conforme o período do ano.  

Campos, picadas e a natureza exuberante: A Geografia de Bigg-Wither 

(1872-1875) 

Bigg Wither tinha vinte e nove anos quando realizou a viagem ao sertão. Foio 

nove anos mais tarde que Epiphanio Pitanga. Smaniotto (1974) descreve sobre 

o relatório:

Mais do que um relato de uma expedição à floresta, suas vividas 
imagens de abertura de picadas, manobras de canoas sobre rios 
encachoeirados, violência das caçadas, revelam as impressões 
gravadas na retina de um olhar inquieto e inteligente, sensível à 
magnificencia da flora, da fauna, e da geologia 
paranaense........deixando profunda reverencia à natureza" (BIGG-
WITHER, 1974, p.X) 

No relato da Serrinha (região de Curitiba), um marco visual de referência pelo 

trajeto, e da descrição de um campo queimado podemos verificar seu senso de 

observação: 

Havíamos chegado agora ao limite ocidental do planalto de Curitiba. 
Erguia-se então, à pouca distância, o elevado penhasco da 
“Serrinha”, transformando, assim, a segunda palavra em nome 
próprio. A elevação média desta segunda serra que formava o confim 
oriental de outro planalto ainda mais elevado era de 800 a 1.000 pés 
acima daquela em que nos encontrávamos então. Sua distância, em 
linha reta, partindo da serra do mar, era de cerca de quarenta milhas. 
Nossa estrada seguia ziguezagueando por largo desfiladeiro, cheia 
de pinheiros gigantes e de uma vegetação de bambu e outras árvores 
menores.  

[Campo queimado] Na elevação do terreno em que me achava não 
havia capim (...) entre essa elevação e outra mais adiante, havia uma 
barreira adicional que impedia sua aproximação da larga faixa de 
terras com pinheiros e outras árvores. Do outro lado dessa mesma 
faixa, o capim seco e longo cobria todo o campo. (...) Repetidas 
vezes aquela torrente de fogo se arrojava contra os velhos pinheiros 
(BIGG-WITHER, 1974, p.92-99, adaptado). 

Estas duas passagens acima elencam os elementos comuns do estilo de 

descrição empregadas pelo viajante: a mistura de características estéticas com 

elementos de descrição naturalista, objetiva e factual.  
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Descrevendo o fenômeno de formação das pastagens e uma Paisagem de 

campos de alta qualidade, ressalta a importância das paradas e das boas 

pastagens. Em Campinas Belas, o viajante se depara com uma situação de 

Paisagem ideal: 

 

Campinas Belas bem merece este nome. Situada no alto de uma 
linha divisória de águas entre os rios Tibagi e Ivaí e tendo um solo 
fertilizado pelos produtos vulcânicos de uma idade anterior, é assim a 
mais encantadora e uma das mais ricas fazendas de criação da 
redondeza. [...] 

Uma infinidade de ricas pastagens, variando de um acre a meia milha 
quadrada, são naturalmente, separadas uma das outras por cercas 
formadas de magníficos pinheiros e bambuais rasteiros. Riachos 
correntios cruzam as pastagens e o pinheiral em todas as direções. 
Nada menos de área quatro principais tributários de dois rios, Ivaí e 
Tibagi, têm suas nascentes agrupadas nesta propriedade. Ano a ano 
a área de terras de pastagens aumentava, em virtude das abusivas 
queimadas anuais nos pinheirais dos arredores e, então, também de 
ano a ano, aumentava o valor monetário das campinas. (BIGG-
WITHER, 1974, p.155). 

 

Sobre o processo de descoberta de novos pontos de referência/ lugares, os 

campos de São Jerônimo e Inhonhô: 

Em certo ponto, na vizinhança imediata de São Jerônimo e numa 
distância de cerca de vinte e oito milhas há um pico escarpado que se 
projeta dessa serra [serra dos agudos] e logo atrai a atenção pela 
clara rudeza de seu esboço, comparado com os outros de seu 
entorno.  

Quando toda a região de Tibagi e Jataí era ainda desconhecidas e 
desabitadas exceto pelos índios errantes, Elliot e Lopes, procurando 
o caminho do Ivaí para o Tibagi, subiram a esse pico [pico escarpado] 
e, do seu cume, descobriram os dois campos de São Jerônimo e 
Inhonhô. (idem, p.120). 

 

Consideramos caminhos como pequenas estradas de empreita particular ou 

por parte do Estado. Possuem maior grau de especialização se comparadas às 

picadas e picadões. Nas palavras de Bigg-Wither: “A picada é sempre feita na 

orla de um profundo precipício, e às vezes uma montanha, talvez de um lado e 

um barranco do outro” (p.187-188, 1974). 

Picadas podem ser consideradas como tentativas iniciais, de caráter 

desbravador para a conexão de uma ou mais localidades. Seu traçado leva em 

conta algumas particularidades: “próximas à algum corpo d’ água/ marcos de 

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 165



identificação (serras p.ex.) servem de estratégias de apoio 

logístico(alimentação e descanso), procurando locais onde o acesso é facilitado 

em meio a matas (picadas) e em campo mais aberto (picadões) (FRANK; 

YAMAKI, 2014, p.433, adaptado)”. 

Figura 2: Mapa geral dos caminhos percorridos por Bigg-Wither. Detalhe do mapa “The Valley 
of Tibagy and Ivahy” com Paisagens e Vilarejos citados por Bigg-Wither. Org. e Montagem: 
Hakamada e Yamaki, 2014. 

Conclusão 

Nessa época de viagens por vias rápidas a relação com a paisagem pode ser 

não mais do que instantâneos ou um borrão que capta o campo de visão. A 

partir dos relatos de exploradores percebe-se a importância dos componentes 

da paisagem e suas articulações. Tanto Epiphanio Pitanga como Bigg-Wither 

percorreram rotas semelhantes, na mesma época. Suas impressões são, no 

entanto diferentes. Isto mostra como a experiência pessoal, a visão de mundo 

e a formação influenciam no modo como vivenciaram e descreveram estas 

paisagens. Componentes da paisagem sobrevivem como elementos 

definidores do caráter local e regional e como marcos no imaginário. 
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