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Trecho da Calçada  
do Lorena, que corta  
a serra do Mar

HISTÓRIA

Pesquisadores do Museu Paulista  

corrigem informações sobre o trajeto  

feito por dom Pedro no dia  

da Proclamação da Independência

Carlos Fioravanti

ERROS  
E ACERTOS  
DE ANTIGOS  
CAMINHOS  
DA SERRA
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E
m 7 de setembro de 1822, 
antes de subir a serra do 
Mar e chegar à cidade de 
São Paulo, então com 10 mil 
habitantes, Pedro de Alcân-
tara (1798-1834), filho do rei 

de Portugal, dom João VI (1767-1826), e 
príncipe regente do Brasil, valeu-se de 
um barco para ir de Santos a Cubatão. O 
trecho não foi feito a cavalo, como consta 
em alguns livros de história, porque não 
havia caminho por terra entre a ilha san-
tista e o continente. 

Ao subir a serra por um caminho de pe-
dra conhecido como Calçada do Lorena e 
mesmo ao gritar o famoso “Independência 
ou morte”, o príncipe regente e seus 36 
acompanhantes provavelmente estavam 
em mulas, não em cavalos garbosos co-
mo os do famoso quadro do pintor Pedro 
Américo (1843-1905). As mulas eram o 
meio mais seguro de subir a serra do Mar 
e não há relatos de que tenham trocado de 
animais, de acordo com estudos recentes 
de pesquisadores do Museu Paulista (MP). 

Outra conclusão das pesquisas: o lugar 
exato da declaração da Independência 
encontra-se na verdade a 200 metros (m) 
ao norte de onde o marco histórico, uma 
rocha em forma de paralelepípedo, foi 
colocado em 1825, a 600 m do riacho do 
Ipiranga, um córrego de 9 quilômetros 
(km) hoje parcialmente canalizado. O 
marco colocado em lugar errado foi per-
dido e só reencontrado em 1922, durante 
a reforma do Parque da Independência, 
mas não foi mais reposto.

“Estamos consertando muitos deta-
lhes da história da Independência”, diz 
o engenheiro especializado em cartogra-
fia histórica Jorge Pimentel Cintra, da FO
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Escola Politécnica e do MP, ambos da 
Universidade de São Paulo (USP), que 
em 2013 refez e apresentou o mapa das 
Capitanias Hereditárias na revista Anais 
do Museu Paulista. Nos últimos três anos, 
ele consultou relatos e representações 
gráficas, subiu e desceu a serra do Mar 
várias vezes e conversou longamente 
com colegas historiadores. 

Como resultado, ele refez a cartogra-
fia dos 64 km percorridos em um dia por 
dom Pedro desde Santos até o Pátio do 
Colégio, então sede do governo paulis-
ta. Foi lá que terminou o dia de trabalho 
do então futuro primeiro imperador do 
Brasil. À noite ele foi ao teatro da Ópe-
ra, ostentando uma braçadeira de ouro 
confeccionada às pressas em que se lia 
“Independência ou morte”. Em uma das 
exposições do MP que deve ser aberta 
em 7 de setembro, um vídeo de 10 minu-
tos mostrará, por meio de um sobrevoo, 
o caminho entre Santos e o Pátio do Co-
légio no dia da Independência. 

Um dos mapas elaborados pela equi-
pe do museu apresentará a Calçada do 
Lorena, a primeira estrada pavimentada 
entre a capital e o porto de Santos, usa-
da para escoar a produção de açúcar do 
interior paulista. “Até agora, não havia 
nenhum mapa detalhado”, afirma Cintra, 
que percorreu o caminho marcando as 
coordenadas com um aparelho de GPS 
(ver quadro e mapa). 

DO PAÇO IMPERIAL AO PÁTIO DO COLÉGIO
A viagem que culminou com a Procla-
mação da Independência começou quase 
um mês antes. Na manhã de 14 de agosto 
de 1822, decidido a fazer alianças com 
fazendeiros, desfazer ameaças de mo-

Calçada de Lorena, aquarela de 1826 de Oscar Pereira da Silva

tins e preparar o terreno para a sepa-
ração política de Portugal, o príncipe, 
com sua comitiva, saiu do Palácio Im-
perial, atualmente chamado Palácio de 
São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Atra-
vessou cidades do Vale do Paraíba, então 
uma próspera região cafeeira e, depois 
de cavalgar cerca de 500 km, chegou a 
São Paulo em 25 de agosto (ver mapa). 

Dez dias depois de conversas com po-
líticos, beija-mãos e acenos para o po-
vo, Pedro retomou o roteiro planejado 
e, agora de mula, seguiu para o litoral: 
desceu a Calçada do Lorena e chegou à 
então vila de Santos. Passou ali o dia 6, 
em visita a fortalezas e à família de seu 
ministro José Bonifácio de Andrada e 
Silva (1763-1838). O historiador mineiro 
Eduardo Canabrava Barreiros (1908-1981) 
detalha esse trajeto no livro Itinerário 
da Independência (José Olympio, 1972). 

“Barreiros diz que dom Pedro e sua 
comitiva passaram por um aterro e cru-
zaram rios para ir de Cubatão a Santos, 
mas não é possível, porque esse caminho 
só foi construído cinco anos depois”, co-
menta Cintra, após examinar os relatos 
e os mapas do Itinerário. Sua conclusão 
é de que os viajantes devem ter ido de 
barco ou saveiro, como os retratados em 
Santos na época pelo pintor e naturalista 
britânico William Burchell (1781-1863). 
“O caminho por barco passa pelo largo 
do Caneu, em Santos, e segue pelo rio 
Cubatão até o porto de desembarque”, 
diz ele. “Essa correção proposta pelo 
Cintra é absolutamente necessária, por-
que o que estava sendo dito não existia 
em 1822”, reforça o historiador e curador 
do MP Paulo César Garcez Marins, que 
não participou da pesquisa.
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Na madrugada do dia 7, um sábado, 
Pedro, com seu grupo, voltou à capital 
da capitania de São Paulo subindo a Cal-
çada do Lorena, que a equipe do museu 
examinou atentamente. O nome é uma 
homenagem ao governador da capita-
nia de São Paulo, o português Bernardo 
José Maria de Lorena (1756-1818), que 
promoveu sua construção.

B
astante íngreme, com um 
desnível de cerca de 700 
m entre as pontas, tem um 
trajeto em zigue-zague, 
com 133 curvas e não 180, 
como atestou o grupo da 

USP, largura entre 3,2 m e 4,5 m e uma 
extensão de cerca de 9 km, cercada de 
mata densa, com chuva constante, sem 
cruzar nenhum curso d’água. 

A Calçada foi planejada por enge-
nheiros militares, construída por mão 
de obra escravizada e operou de 1790 a 
1846, substituindo “caminhos que pou-
co mais eram do que as primitivas tri-
lhas indígenas”, acentuou o arquiteto 
e professor da USP Benedito Lima de 
Toledo (1934-2019) em um artigo publi-
cado em dezembro de 2000 na revista 
PosFAUUSP.

“O que mais surpreendeu a população 
foi a técnica empregada na pavimenta-
ção: o calçamento com lajes de pedra”, 
relatou Toledo. Segundo ele, a nova téc-
nica de pavimentação assegurou “o trân-
sito permanente de tropas de muares 
que, por essa época, principiavam a ser 
largamente empregadas no transporte 
de carga”. Antes, tudo o que se destinava 
ao porto de Santos era “transportado no 
ombro de indígena”.

Tomada pela mata, a Calçada foi res-
taurada no início da década de 1990 pe-
la Eletropaulo, estatal do setor elétrico 
hoje extinta, gerenciada pela Fundação 
Florestal e concedida para exploração 
da iniciativa privada em 2020. Foi aberta 
para visitação no ano seguinte e recebe 
atualmente de 3 mil a 5 mil pessoas por 
mês, de acordo com o biólogo Maycon 
de Oliveira Morais, da empresa Parque-
tur. “Aprendemos muito com a equipe 
do museu”, diz ele. 

Cintra e sua equipe mapearam o pri-
meiro trecho, de cerca de 4 km, aberto 
para visitação, e o segundo, com 2 km, 
ainda sem acesso para turistas. O trecho 
restante, da cota (altitude) 150 até o nível 
do mar, foi incorporado pela refinaria Pre-
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Caminho percorrido
Vila Povoado

Rodovia dos Imigrantes
Inaugurada em 1976  
e ampliada em 2002, 
com 44 viadutos,  
7 pontes, 14 túneis  
e 58,5 km de extensão, 
tornou-se a principal  
via de acesso da capital 
à Baixada Santista  
e litoral sul

Rodovia 
Anchieta
Inaugurada 
em 1947  
e ampliada 
em 1953, 
com 72 km
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A Calçada do Lorena
Com 9 quilômetros e 133 curvas, 

apresenta um desnível de 700 

metros entre o planalto e o litoral

FONTE JORGE PIMENTEL CINTRA/MP-USP

Cubatão

Estrada da Maioridade
Também chamada de rodovia Caminho 
do Mar ou Estrada Velha de Santos 
(SP-148), inaugurada em 1846 para 
comportar carroças, pavimentada  
com pedregulho em 1913 e concreto  
em 1920 e fechada para veículos 
particulares em 1985. Tem 13 km  
e cruza a Calçada em três pontos

Calçada do Lorena
Com pedras, apenas 
para cavalgaduras  
e pessoas, funcionou 
de 1790 a 1846
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sidente Bernardes, inaugurada em 1955. 
Os pesquisadores não conseguiram aces-
so para examinar essa parte da Calçada.

“No planalto, a Calçada passava em 
frente da capela de Nossa Senhora da 
Boa Viagem, no centro da cidade de São 
Bernardo do Campo”, informa o pes-
quisador. Ele refez o trajeto usando um 
mapa de 1900 da Comissão Geográfica e 
Geológica de São Paulo e outro de 1832, 
elaborado por ordem de Rafael Tobias 
de Aguiar (1794-1857), então presidente 
da província. O príncipe regente passou 
também em frente ao atual Instituto de 
Tecnologia Mauá e cruzou duas vezes o 
ribeirão dos Meninos antes de chegar ao 
Ipiranga, então um descampado. Hoje, 
não há nenhum registro físico da Calça-
da nessas localidades.

P
or volta das 16h30 de 7 de se-
tembro, Pedro e seu séquito 
estavam em uma colina pró-
xima ao riacho do Ipiranga 
quando dois mensageiros os 
encontraram para entregar 

ao príncipe cartas de sua esposa, Leo-
poldina (Leopoldina Carolina Josefa de 
Habsburgo-Lorena, 1797-1826), de Jo-
sé Bonifácio, de dom João VI e de seu 
amigo Henry Chamberlain (1796-1844), 
descrevendo os conflitos com Portugal e 
incitando-o à separação política da me-
trópole. Inversamente, as instruções das 
cortes de Portugal exigiam seu regresso 
imediato e a prisão de José Bonifácio. 

Há dois relatos sobre o que se passou 
em seguida. 

No primeiro, registrado no livro D. 
Pedro I e o grito da Independência (Me-
lhoramentos, 1921), do historiador Fran-

 “Senhor, ninguém mais do que sua 
esposa deseja sua felicidade e ela 
lhe diz em carta, que com esta será 
entregue, que Vossa Alteza deve ficar 
e fazer a felicidade do povo brasileiro, 
que o deseja como seu soberano, sem 
ligações e obediências às despóticas 
cortes portuguesas, que querem  
a escravidão do Brasil e a humilhação 
do seu adorado príncipe regente.

Fique, é o que todos pedem ao 
magnânimo príncipe, que é Vossa 
Alteza, para orgulho e felicidade  
do Brasil.

E, se não ficar, correrão rios de 
sangue, nesta grande e nobre terra,  
tão querida do seu real pai, que  
já não governa em Portugal, pela 
opressão das cortes; nesta terra  
que tanto estima Vossa Alteza e a 
quem tanto Vossa Alteza estima.”

TRECHO DA CARTA DE JOSÉ BONIFÁCIO

cisco de Assis Cintra (1887-1947), o pa-
dre Belchior Pinheiro de Oliveira (1775-
1856) relatou: “Dom Pedro, tremendo 
de raiva, arrancou de minhas mãos os 
papéis e, amarrotando-os, pisou-os, dei-
xou-os na relva. Eu os apanhei e guar-
dei. Depois, virou-se para mim e disse: 
‘E agora, padre Belchior?’. E eu respondi 
prontamente: ‘Se Vossa Alteza não se faz 
rei do Brasil será prisioneiro das cortes 
e, talvez, deserdado por elas. Não há 
outro caminho senão a independência 
e a separação’”.

O príncipe disse ainda, enquanto ca-
minhava: “As cortes me perseguem, cha-
mam-me com desprezo de rapazinho e 
de brasileiro. Pois verão agora quanto 
vale o rapazinho. De hoje em diante es-
tão quebradas as nossas relações; nada 
mais quero com o governo português e 
proclamo o Brasil, para sempre, sepa-
rado de Portugal”. E, por fim, virou-se 
para seu ajudante de ordens: “Diga à 
minha guarda que eu acabo de fazer a 
Independência do Brasil. Estamos sepa-
rados de Portugal”. Depois, proclamou 
novamente a Independência, diante da 
guarda de honra.

Apresentado no Historia do Brasil-
-Reino e Brasil-Imperio (Pinheiro, 1871), 
do historiador Alexandre Jose de Mello 
(1816-1882), o segundo relato, do co-
mandante da guarda de honra, Manuel 
Marcondes de Oliveira e Melo, barão de 
Pindamonhangaba (1780-1863), é mais 
teatral: “Diante da guarda, que descre-
via um semicírculo, [o príncipe regente] 
estacou o seu animal e, de espada de-
sembainhada, bradou: ‘Amigos! Estão, 
para sempre, quebrados os laços que nos 
ligavam ao governo português! E quanto 

Casa do Grito, no parque da Independência, construída em 1844

O lugar da Independência
O futuro imperador do Brasil estava  

a 405 metros da ponte sobre o riacho  

do Ipiranga quando proclamou  

a separação política do Brasil de Portugal

Ponte

Casa 
do GritoLocal da 

Independência

Local demarcado 
erroneamente

100 m

Rua dos Patriotas

Riacho do
Ipiranga

Parque da 
Independência

Museu
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aos torpes daquela nação, convido-os a 
fazer assim’. E arrancando do chapéu 
que ali trazia a fita azul e branca, a ar-
rojou no chão, sendo nisso acompanha-
do por toda a guarda que, tirando dos 
braços o mesmo distintivo, lhe deu igual 
destino. [...] ‘E viva o Brasil livre e inde-
pendente!’, gritou dom Pedro. Ao que, 
desembainhando também nossas espa-
das, respondemos: ‘Viva o Brasil livre 
e independente! Viva dom Pedro, seu 
defensor perpétuo!’ [...] E bradou ain-
da o príncipe: ‘Será nossa divisa de ora 
em diante: Independência ou morte!’.
[...] Por nossa parte, e com o mais vivo 
entusiasmo, repetimos: ‘Independência 
ou morte!’”.

Para saber onde tudo isso se passou, 
exatamente, Cintra examinou pinturas, 
fotos, relatos e mapas antigos. Encon-
trou incoerências, foi a campo com tre-
na, bússola e GPS e mediu a distância 
entre o riacho do Ipiranga, com margens 
hoje concretadas, e uma ponte, hoje des-
feita. “Em 1822, a ponte situava-se um 
pouco à direita da atual passarela me-
tálica verde, mais próxima da rua Leais 
Paulistanos, e um pouco ao sul do curso 
d’água atual, retificado nesse trecho por 
ocasião da implantação do Monumento 
à Independência”, escreveu ele em um 
artigo de dezembro de 2021 na Anais do 
Museu Paulista. 

Em 1825, como resultado de uma ses-
são da Câmara Municipal de São Paulo  
feita em campo e com a ajuda de topó-
grafos e de pessoas que testemunharam 
a proclamação, uma baliza foi colocada 
a 405 m da ponte. Por alguma razão des-
conhecida, 40 dias depois, sem consi-
derar o local da baliza, provavelmente 

arrancada, implantou-se um marco – 
uma pedra –, colocado a 200 m do ponto 
determinado pela medição inicial. 

Cintra concluiu que o lugar estava er-
rado, por ser uma região relativamente 
plana, divergindo dos relatos segun-
do os quais o príncipe regente estava à 
meia altura de uma colina. “A pedra foi 
enterrada e perdida pouco tempo de-
pois, encontrada em 1875 e novamente 
enterrada e perdida, mas ficando o lo-
cal como sendo o correto”, comenta o 
pesquisador do MP.

E
m 1902, o médico e orni-
tólogo alemão Hermann 
Von Ihering (1850-1930), 
primeiro diretor do MP, 
levou as dúvidas sobre o 
local exato para um debate 

com os colegas do Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo (IHGSP). Como 
resultado, uma comissão coordenada 
pelo engenheiro Antonio de Toledo Piza 
e Almeida (1848-1905), um dos fundado-
res do instituto, confirmou o equívoco 
da medição anterior, fez outra e instalou, 
agora em local correto, a 405 m da antiga 
ponte do Ipiranga, um mastro, ao lado 
de outra pedra. 

Removidos em 1922 durante uma re-
forma do parque da Independência, não 
foram mais repostos – o marco está hoje 
no acervo do museu. “Desde 1922 nada 
mais se fez”, comenta Cintra, “perma-
necendo ignorado ou pouco destacado 
o lugar mais preciso da Independência”.

Se ao chegar ao planalto o futuro im-
perador e seu séquito estavam em mu-
las, mais seguras e resistentes que os 
cavalos, mais velozes e usados em ter-

renos planos, por que Pedro Américo 
pintou cavalos no famoso quadro In-
dependência ou morte, conhecido tam-
bém como Grito do Ipiranga, até hoje 
mantido como a peça mais importante 
do Museu Paulista? 

“Por causa das convenções da pintura 
histórica europeia, que determinava que 
as montarias em cenas heroicas ou de 
batalhas teriam de ser cavalos”, argu-
menta Marins. “Essa era a maneira ade-
quada de representar o passado. Pintar 
mulas seria falta de decoro.”

Américo fez o quadro por encomenda 
do governo imperial, inspirado no fran-
cês Ernest Meissonier (1815-1891), que 
pintou a Batalha de Friedland (1875). 
Ele expôs a obra pela primeira vez em 
Florença, na Itália, em 1888, em uma ce-
rimônia à qual compareceram o impera-
dor do Brasil dom Pedro II (1825-1891) 
e a rainha britânica Vitória (1819-1901). 
Com 4,15 m por 7,60 m, a obra foi expos-
ta na inauguração do Museu Paulista, em 
7 de setembro de 1895, permanecendo 
em seu salão nobre desde então. 

Américo não foi o único. Além do 
príncipe e sua guarda em cavalos, o 
pintor francês François-René Moreaux 
(1807-1860) incluiu crianças, homens e 
mulheres se abraçando em seu quadro A 
proclamação da Independência, de 1844. 
Feita a pedido do Senado, a obra, com 
2,44 m por 3,83 m, encontra-se no Mu-
seu Imperial de Petrópolis, no Rio de 
Janeiro. “Pinturas históricas não são 
a realidade, mas versões do passado”, 
ressalta Marins. n

Independência ou morte, óleo sobre tela pintado em 1888 por Pedro Américo

Os artigos científicos consultados para esta reportagem 
estão listados na versão on-line.


