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Fica no sul do Maranhão, à mar-
gem do rio Tocantins, uma ci-

dade do tempo dos coronéis. O nome 
é Carolina, e foi assim batizada em 
homenagem à primeira imperatriz 
do Brasil, Maria Leopoldina Jose-
fa Carolina de Habsburgo, filha do 
imperador da Áustria e primeira 
esposa de dom Pedro I.

Os primeiros colonizadores che-
garam à região em expedições 
montadas para capturar índios 
que seriam usados na descober-
ta de ouro. Isto ocorreu por volta 
de 1625, época em que também 
apareceu por lá a Companhia de 
Jesus, os chamados jesuítas, que 
muito contribuiu para a fundação 
do primeiro lugarejo, em 1809. A 
primeira povoação, denominada 
São Pedro de Alcântara, era com-
posta por apenas 42 pessoas.

Em meados do século 20, Caroli-
na viveu um certo esplendor econô-
mico, a ponto de tornar-se centro 
econômico-financeiro importante 
do sul do Maranhão, com influên-
cia sobre parte do sul piauiense, 
Pará e norte de Tocantins (antes 
Goiás). Em sua fase atual, com 
pouco mais de 23 mil habitantes, 
a cidade assume uma vocação eco-

turística e recebe, entre junho e 
setembro, grupos de aventureiros 
brasileiros e estrangeiros. 

Hoje, em pleno cerrado mara-
nhense, Carolina é conhecida como 
o Paraíso das Águas. E não é para 
menos. A cidade é cortada por 22 
rios, e apresenta diversas cachoei-
ras, grutas e cavernas, que mere-
cem destaque no cenário nacional. 
Algumas das atrações são a Ilha dos 
Botes, o Poço Azul, as cachoeiras da 
Pedra Caída e os platôs da Chapa-
da das Mesas, formada pelos morros 
do Chapéu, do Dedo, do Gavião, do 
Macaco e pelo Portal da Chapada. 
O Morro das Figuras é outro dos lu-
gares mais visitados pelos turistas e 
curiosos.  Ali, arqueólogos descobri-

ram inscrições rupestres que indi-
cam a presença de povos indígenas 
ancestrais naquela área.

No Maranhão, Carolina é uma 
alternativa de turismo aos Lençóis 
Maranhenses, principal ponto tu-
rístico do estado. A região ganha 
fama pela diversidade de ecossis-
temas como florestas, chapadas, 
rios e cachoeiras em cavernas. Os 
mistérios também rondam a cida-
de, pois há estórias da aparição 
de discos voadores nas cachoeiras 
de Itapecuru, onde uma moradora 
fora abduzida. Fantasias à parte, 
para quem curte viagens cheias de 
aventuras e paisagens arrebatado-
ras, Carolina poderá ser um desti-
no bastante apropriado.   

No Maranhão, o Paraíso das Águas

As prioridades da Apcef/MA

Lazer, esporte, cultura e cidadania são as prioridades da Apcef/
MA, cuja sede social de 40 mil metros quadrados fica no bairro 
do Calhau, em uma das áreas mais nobres da cidade de São Luís. 
Hoje, a associação conta com quase dois mil sócios efetivos, além 
de uma sede regional em Imperatriz, no interior do estado. A data 
de fundação é 22 de julho de 1958. 


