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Resumo

O objetivo deste trabalho é apresentar as principais linhas de comunicação da cidade 

de  São  Paulo  com  o  restante  do  país  tais  como  foram  descritas  por  viajantes 

estrangeiros  em trânsito  pela  cidade  na  primeira  metade  do  século  XIX.  Estas  se 

constituíam de estradas e caminhos que davam acesso à cidade.  Foi originalmente 

realizado para a dissertação de mestrado intitulada “A paisagem urbana da cidade de 

São Paulo na visão de viajantes estrangeiros, 1808-1858” (SILVA, 2002).

Fontes Utilizadas

Na pesquisa original em que se insere o presente trabalho procurou-se investigar a 

utilização de relatos de viajantes estrangeiros no estudo da paisagem urbana da cidade 

de São Paulo, no período de 1808 a 1858. Discutiu-se a questão da viagem e seu 

“sentido”, e também a pertinência da utilização dos relatos como fonte documental. 

De modo a entender-se a estruturação da cidade de São Paulo na primeira metade do 

século  XIX,  foi  abordada  sua  evolução  urbana,  comparada  com  o  processo  de 

formação e configuração dos núcleos urbanos coloniais brasileiros. Para fundamentar 

a análise da paisagem urbana através dos relatos selecionados, foi discutido o estudo 

geográfico da cidade no passado, no qual foram utilizados os conceitos de paisagem e 

de  paisagem urbana,  esta  entendida  como  formada  pelos  elementos  fixos  e  pelas 

pessoas e suas atividades que lhe dão vida e movimento. Foram determinados então, 

os elementos da paisagem urbana, chegando-se a seis tópicos de análise: localização 
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geográfica, caracterização física, morfologia do tecido urbano, população e estruturas 

sociais,  atividades  econômicas  urbanas  e  relações  com o  entorno.  Através  desses 

tópicos  foram destacados  e  analisados  os  relatos  dos  viajantes,  estabelecendo  um 

panorama da paisagem urbana de São Paulo no período citado.

Para discutir a questão da viagem e o seu sentido dentro do movimento de cientistas 

naturalistas  que  se  dirigiram  ao  Brasil  após  a  abertura  dos  portos  em  1818, 

consideramos fundamental abordar os caminhos utilizados pelos viajantes ao entrar e 

sair da cidade. Sua inserção na paisagem urbana da cidade no período, bem como sua 

importância para as interações espaciais da cidade do período, nos fizeram abordá-los 

na perspectiva dos viajantes analisados, cuja relação encontra-se no quadro 1.

QUADRO 1 – VIAJANTES DA PESQUISA E PERÍODO DE PASSAGEM POR

                        SÃO PAULO

PERÍODO DE 

PASSAGEM
VIAJANTES

1807-1808 MAWE, John, 1764-1829.

1817-1818 SPIX, Johann Baptist von, 1781-1826; MARTIUS, C. F. P. von, 1794-1868

1818 D’ALINCOURT, Luiz, 1787-1841

1819 SAINT-HILAIRE, Auguste de, 1779-1853 (1ª viagem)

1822 SAINT-HILAIRE, Auguste de, 1779-1853 (2ª viagem)

1825 FLORENCE, Hércules, 1804-1879.

1826 D’ORBIGNY, Alcide Dessalines, 1802-1857.

1839 KIDDER, Daniel Parish, 1815-1891

1858 AVÉ-LALLEMANT, Robert, 1812-1884

FONTE: organizado pelo autor com dados de fontes diversas

Foram também utilizados na pesquisa trabalhos de artistas-viajantes, assim chamados 

aqueles  pintores  e  desenhistas  que  reproduziam  as  paisagens  naturais  e  culturais 

encontradas, tais como se pode ver nas figuras 1 e 2.

Os roteiros dos viajantes

Os roteiros dos viajantes dizem respeito aos caminhos tomados rumo à cidade de São 
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Paulo e posteriormente de saída da mesma. Consideramos importante tal aspecto da 

problemática dos viajantes por abordar, por uma perspectiva “geográfica”, as linhas 

de circulação  de São Paulo  com o restante  do país.  Ao analisarmos  os  caminhos 

tomados  pelos  viajantes  abordados  nesta  pesquisa,  constatamos  que  havia  dois 

caminhos principais para se chegar a São Paulo, particularmente quando procedentes 

da capital, a cidade do Rio de Janeiro.

O primeiro era a ligação do porto de Santos com São Paulo através do caminho da 

serra.  Ao analisarmos os relatos  referentes  a tal  caminho,  chamaram a atenção os 

comentários  que  relacionavam a  distância  real  (12  léguas)  e  a  efetiva  (2  dias  de 

percurso).  Se  hoje  falamos  em  compreensão  do  espaço-tempo  (Harvey,  1996), 

naquele momento tratava-se do contrário, de uma “expansão” do espaço-tempo. 

Já o segundo desses caminhos era  a  ligação  terrestre  entre  São Paulo e  o Rio de 

Janeiro. Nessa época o caminho entre as duas cidades seguia do Rio pela costa até 

Itaguaí, onde se subia a serra do Mar, entrando em São Paulo perto de Bananal e 

alcançando  o  vale  do  Paraíba,  que  seria  a  rota  natural,  apenas  em  Lorena 

(VANZOLINI, 2000, p. 3).

No Quadro 2 estão indicados os caminhos de entrada e saída de São Paulo tomados 

pelos viajantes desta pesquisa.

QUADRO 2 - CAMINHO DE ENTRADA E SAÍDA DOS VIAJANTES

EM SÃO PAULO

VIAJANTE CHEGADA SAÍDA

John Mawe Caminho da Serra Caminho da Serra

Spix e Martius Estrada do Rio de Janeiro Cotia, São Roque, Sorocaba, 
Ipanema, Sorocaba, Itu, Jundiaí, 
São João de Atibaia rumo a Vila 
Rica

D’Alincourt Caminho da Serra Para Jundiaí rumo Mato Grosso

Saint-Hilaire

(1ª viagem)

Vindo de Goiás, Franca, Mogi-
Mirim, Campinas Jundiaí, São 
Paulo

Para Itu, Porto Feliz, Sorocaba 
rumo ao Rio Grande do Sul

Saint-Hilaire

(2ª viagem)

Saindo do Rio de Janeiro, Vila 
Rica, Guaratinguetá, São Paulo 

Estrada do Rio de Janeiro 

Florence Caminho da Serra Jundiaí, Salto, Itu, Porto Feliz
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D’Orbigny Estrada do Rio de Janeiro Itapetininga, Castro, Rio Negro 
rumo ao Uruguai

Kidder Caminho da Serra Caminho da Serra

Avé-Lallemant Caminho da Serra Caminho da Serra

FONTE: organizado pelo autor com dados das obras destes autores e outras fontes

NOTA: Daniel Kidder realizou pequena viagem ao interior, visitando Jundiaí, Campinas, Itu, Sorocaba 
(Ipanema) e retornando a São Paulo. 

Caminho da serra

Recebia  essa  designação  o  caminho  que  ligava  a  cidade  de  São  Paulo  à  cidade 

portuária de Santos,  nessa época o principal  elo de ligação entre a cidade de São 

Paulo e o mundo exterior. Por esse motivo foi o caminho que recebeu maior afluxo de 

viajantes e maior número de descrições e relatos. O principal elemento deste caminho 

a ser citado, era o obstáculo representado pela Serra do Mar, também chamada de 

Serra  do  Cubatão.  D’Alincourt,  apesar  de  seu  relato  sintético  sobre  São  Paulo 

descreveu bem as dificuldades do caminho. Segundo seu relato

...a subida da serra é assaz íngreme, e em ziguezague; o terreno é todo 
coberto de alto, e espesso arvoredo: em alguns pontos passa a estrada junto 
a medonhos precipícios que se abrem entre monte e monte, e horrorizam a 
vista:  tem este  caminho  a  grande  vantagem  de  ser  todo  calçado,  obra 
utilíssima, e que saneou a dificuldade do trânsito principalmente em tempo 
chuvoso (p. 32).

Florence também descreveu a subida da serra:

Em companhia de dois moços, que iam também para São Paulo, parti de 
Cubatão... (...) Depois de um quarto de légua, começamos a subir a serra 
de Cubatão. Nesse lugar tem ela de altura cerca de 2.500 pés e só pode ser 
vencida em péssimo caminho,  calçado de grandes lajes,  na maior parte 
deslocadas, o eu torna a subida sobremaneira fadigosa. O declive é de 25 a 
30 graus, e creio que a inclinação da montanha há de ser de 45 graus.

Caminha-se  sempre  no  meio de  basto  arvoredo  que  impede o  gozo  de 
perspectivas sem dúvida magníficas; tangenciam-se precipícios de 200 a 
300 pés de profundidade e, de contínuo a subir, anda-se em ziguezagues 
muito apertados. Galgamos a metade do caminho a pé, a fim de poupar 
nossos animais. A cada passo as bestas paravam, ofegantes de cansaço (p. 
6, 8).
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Ao chegar no final da subida, D’Alincourt descreve o quadro que se descortina: 

Chegando-se ao ponto mais alto do caminho, chamado o Pico, e volvendo 
os  olhos  ao  Oriente,  se  lhes  apresenta  um  dos  mais  encantadores,  e 
variados quadros, em que parece se esmerou a Mão Onipotente, dali se 
descobrem  muitas  léguas  de  mar,  até  representar  confundir-se  com  a 
Celeste abóbada:  a Costa Atlântica, as diferentes Ilhas,  que a ornam, os 
montes,  e  colinas  próximas à  barra  de  Santos,  e  as  praias  são os  mais 
remotos pontos, que enriquecem tão interessante quadro: nota-se depois a 
Vila de Santos, os rios, e ribeiros, que, serpenteando, cortam o terreno por 
diversas,  e agradáveis  maneiras;  um lindo verde de copadas árvores,  já 
frutíferas,  já silvestres,  matiza a superfície de tão delicioso painel; mais 
próximos  se  avistam  os  multiplicados  canais  do  grande  laga-mar,  que 
parecem  espaçosas  ruas,  dividindo  formosos  canteiros  de  um  elegante 
jardim, desta forma se finaliza o país, na concavidade que faz a serra para 
o Nascente. O pico é o lugar onde se despedem de ver o mar os que se 
destinam a entrar nas Províncias centrais: é neste ponto, que sensivelmente 
se conhece a extraordinária diferença do nível, entre o alto da serra, e a 
superfície do Oceano (p. 32).

Florence não teve a mesma sorte, mas descreve o panorama observado em outro dia 

em que passou no local, pois posteriormente veio a radicar-se em Campinas.

Completa  cerração  nos  cercou  até  que  alcançássemos  o  alto.  Quando 
supúnhamos  dever  desfrutar  uma  belíssima  paisagem,  observamos  com 
desgosto que o nevoeiro descera para o meio da serra,  ocultando-nos a 
planície. Posteriormente, porém, tive a felicidade de passar por aí num dia 
muito claro. Vi então a extensa várzea, Santos, São Vicente, o Cubatão, o 
estreito e tortuoso rio desse nome, a Bertioga que é uma de suas bocas, as 
bonitas enseadas d’água doce que forma, os canais em linha reta - obra 
d’arte -, a serra que se estende de NE. a S0. Fechando com que em arco a 
formosa baixada de Santos e afinal o oceano, em cujo seio aparecem umas 
ilhotas. O olhar devassa para além de 20 léguas de costa em direção S0 
(Florence, p. 8).

A Kidder também muito impressionou o caminho da serra 

Galga a Serra do Cubatão uma das maiores e mais caras estradas que já se 
construiu no Brasil. Entretanto, devido à sua enorme declividade não pode 
ser transitada por veículos. Compreende cerca de quatro milhas de sólida 
pavimentação  e mais  de cento e  oitenta  curvas  em todo o seu  sinuoso 
percurso.  A conclusão  dessa  importante  obra  mereceu  ser  comemorada 
como acontecimento  notável  na  história  colonial  portuguesa.  Foi  o  que 
descobrimos por ocasião de nosso regresso de São Paulo. Tendo parado no 
topo da serra, depois de gozarmos por algum tempo a esplêndida vista da 
terra  e  do  mar  que  de  lá  se  descortina  e  que  provavelmente 
contemplávamos pela última vez... (p. 191).
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Faz esse comentário,  quando saía  de  São Paulo,  porque  ao  subir  a  serra,  quando 

estavam na metade do caminho, teve a visão barrada por espessa neblina. Segundo ele 

para  “compensar  o  leitor  do  prejuízo  causado  por  essa  circunstância”,  insere  a 

descrição de autoria  do Jesuíta  Vasconcelos  que subiu a  Serra cerca de 200 anos 

antes, o que também ajuda a visualização das dificuldades desse caminho:

Não se pode viajar, durante a maioria do percurso; vai-se locomovendo aos 
poucos, com as mãos e os pés, pelas raízes das árvores e por entre rochas e 
precipícios  tamanhos  que,  confesso,  todo  o  meu  corpo  tremia  quando 
olhava para baixo. É espantosa a profundidade dos vales e a série enorme 
de montanhas, uma sobre as outras, tira-nos a esperança de chegar ao fim 
da subida. Quando se imagina ter-se atingido o topo de uma delas, está-se 
apenas ao pé de outra de não menor tamanho. É verdade que o sacrifício da 
subida é compensado de quando em vez, pois quando me assentei a uma 
rocha do caminho e olhei para baixo tive a impressão de que estava na lua 
e que todo o globo terrestre jazia a meus pés. Panorama de rara beleza, 
pela variedade que apresenta: mar, terra, planícies, florestas, montanhas e 
estradas, e, além, o infinito maravilhoso (p. 193).

Kidder apresenta também diversas informações sobre a construção da estrada:

...consagramos alguns momentos à mineralogia daquela paragem sublime. 
A poucos passos de distância tivemos a atenção atraída para quatro pedras 
aparelhadas,  e,  provavelmente,  importadas.  Correspondiam  elas  em 
formato  e  tamanho  aos  marcos  comumente  empregados  nos  Estados 
Unidos  e  achavam-se  abandonadas  no  chão.  Uma  delas  tinha  a  face 
voltada para baixo e tão enterrada no solo que, pelo menos para nós, estava 
imobilizada.

Nas outras, porém, tendo removido com a orelha de um martelo o musgo e 
os detritos que encobriam a inscrição, conseguimos decifrar o seguinte:

MARIA I. REGINA

neste anno 1790

OMNIA VINCIT AMOR SVBDITORVM

FES SE ÊSTE CAMINHO NO FELIS GOVÊRNO DO 
ILLº E

EXº  BERNARDO  JOSÉ  DE  LORENA  GENERAL 
DESTA CA-

PITANIA

O  contínuo  perpassar  dos  animais  e  das  enxurradas  que  de  todas  as 

6



direções  se precipitam sobre a estrada,  por ocasião das grandes chuvas, 
tornaram  imprescindível  a  pavimentação  dessa  passagem  da  serra.  A 
despeito  da perfeição  original  do trabalho,  continuamente  conservado  e 
reparado, encontramos diversas valetas cavadas pela erosão e barreiras que 
se  poderiam  chamar  colossais,  não  fossem  as  suas  proporções 
consideravelmente reduzidas relativamente à altura das montanhas e aos 
enormes precipícios que escancaram suas fauces à beira da estrada. Nesses 
pontos,  um único passo em falso,  precipitaria  no vácuo a montaria  e o 
cavaleiro,  sem a  menor  probabilidade  de  salvação.  Nossa  viagem serra 
acima fora mais interessante por termos cruzado com numerosas tropas. 
Primeiramente ouvíamos a voz áspera dos tropeiros, incitando os muares, 
ressoar  muito acima de nós como se os brados proviessem das nuvens. 
Logo mais começávamos a distinguir o tropel das alimárias, e, finalmente 
as avistávamos “erectis auribus”, quais rodando serra abaixo sob o enorme 
peso  da  carga.  Enquanto  passavam  as  diversas  seções  da  tropa  era 
necessário descobrir lugar para ficarmos a espera. O tropel dos animais e a 
gritaria  dos tropeiros  perdia-se logo dentro da mataria  compacta,  lá em 
baixo (p. 191-192).

Saint-Hilaire, que não conheceu o caminho da serra, comenta esta citação de Kidder:

KIDDER, em 1839, precisamente no momento em que começava a descer 
a  montanha,  percebeu,  a  pouca  distância  da  estrada,  quatro  pedras 
deslocadas,  semi-enterradas  na  lama,  e,  tendo-as  feito  limpar,  leu  nas 
mesmas uma inscrição indicando, com a data de 1790, que a estrada tinha 
sido  aberta  no  reinado  da  rainha  D.  MARIA  I,  durante  o  governo  do 
capitão-general  BERNARDO JOSÉ DE LORENA  [em nota  de  rodapé 
transcreve a inscrição] (p. 210). 

Também a  Saint-Hilaire  pareceu  improvável  que “...a  estrada em apreço  tenha  se 

conservado  até  o  tempo  de  D.  Maria  I  tal  como  a  descreveu  o  padre  Simão  de 

Vasconcelos; mas, até o reinado dessa soberana, foi necessariamente reparada e posta 

nas condições em que foi vista posteriormente...” (p. 394), informando, em nota de 

rodapé, que o relato do padre Simão não diz que a estrada fosse pavimentada e se o 

fosse, “...não teriam sido obrigados, para irem a São Paulo, a se arrastarem sobre as 

mãos, agarrando-se” (p. 394).

Segundo Saint-Hilaire  “...a  estrada  compõem-se  de  três  partes  bem distintas:  -  O 

espaço não acidentado, compreendido entre a cidade de Santos e a base da montanha - 

serra do Cubatão (...), antigamente serra da Paranapiacaba – a própria montanha, e, 

afinal, a parte do planalto que se estende desde esta última até São Paulo” (p. 210). 

Realiza também comentário sobre o caminho através do relato de outros viajantes e 

discute a possível construção de um caminho alternativo:
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MAWE elogia, em ternos pomposos, a construção dessa estrada (Travels, 
63),  -  KIDDER  à  mesma  se  refere  elogiosamente  (Sket.,  I,  212); 
ESCHWEGE, porém, juiz mais competente, não partilha a opinião desses 
dois autores, lamentando que o dinheiro despendido com a abertura desse 
caminho  não  tenha  sido  empregado  na  construção  de  uma  estrada 
praticável por carroças e outros veículos de rodas (Bras., II, 71). De alguns 
anos  para  cá  foi  iniciada  a  abertura  de  uma  nova  estrada,  que  deve 
apresentar essa vantagem, estrada já em parte transitável e que recebeu o 
nome de Caminho da Maioridade, em honra da proclamação antecipada da 
maioridade do imperador D. PEDRO II (V. os Relatórios dos Presidentes 
da  Província,  correspondentes  aos  anos  que  vão  de  1844  a  1847).  Foi 
também projetada uma estrada ligando,  diretamente,  Santos e Mogí  das 
Cruzes,  vila  esta  última,  de  que  falarei  em  outra  narrativa  de  minhas 
viagens, e que está situada a cerca de 10 léguas N. O. de São Paulo (V. os 
Relatórios acima citados).  Qualquer que seja o futuro dessas estradas,  a 
que,  ainda  em 1847,  ligava  São  Paulo  a  Santos  era  horrivelmente  mal 
conservada, a se acreditar no que disse a senhora IDA PFEIFFER – ‘cheia 
de buracos, de fossos e de poças de lama, em que os muares se enterravam, 
muitas vezes, até o meio das pernas’ (FRAUENFAHRT, I, 115) (p. 211).

Sobre as tropas que realizam a ligação entre São Paulo e Santos, Florence as 

descreveu em sua parada em Cubatão:

No  dia  seguinte,  presenciando  a  atividade  que  reinava  em  Cubatão, 
conheci quanto é ponto freqüentado, bem que não seja mais que um núcleo 
de  20  ou  30  casas  mal  construídas.  É  o  entreposto  entre  São  Paulo  e 
Santos.  Durante  os oito dias que lá fiquei,  vi  diariamente  chegar  três  a 
quatro tropas de animais e outras tantas partirem. 

Cada tropa compõe-se no geral de 40 a 80 bestas de carga, guiadas por um 
tropeiro e divididas em lotes de oito animais que caminham sob a direção 
de um camarada. (...)

As tropas,  ao descerem de São Paulo,  vêm carregadas de açúcar  bruto, 
toicinho e aguardente de cana e voltam levando sal, vinhos portugueses, 
fardos de mercadorias, vidros, ferragens, etc. Os produtos franceses, como 
sedas, musselinas, chitas e toalhas de linho, que em São Paulo, como em 
todo o Brasil,  são muito mais estimados que os de origem inglesa,  têm 
importação,  contudo,  inferior,  porque  o  comércio  francês  é 
incomparavelmente  menos  ativo.  Outra  razão  ainda  impede  maior 
consumo:  sua  carestia  em  razão  do  grande  ônus  dos  impostos  de 
introdução (p. 4).

Estas  tropas  de  mulas  encontram-se  representadas  na  figura  2  e  também  foram 

descritas por Kidder

As tropas com que freqüentemente cruzávamos nesse caminho, ofereciam 
aspecto interessante. Eram compostas de cem a trezentas mulas cada uma e 

8



levavam  número  suficiente  de  homens  para  lidar  com os  cargueiros  e 
guardá-los. Os burros geralmente levam apenas uma cangalha com dois 
jacás perfeitamente balanceados, contendo sacos de açúcar ou outra carga 
qualquer. Um dos animais é amestrado para conduzir os demais. Esse, que 
é  geralmente  escolhido  pela  sua  prática  e  conhecimento  dos caminhos, 
além  de  outras  qualidades,  -  leva  em  geral  um  penacho  na  cabeça, 
fantasiosamente ornamentado de conchas marinhas, fitas e penas de pavão. 
Leva ainda um cincerro pendurado ao pescoço e caminha sempre à frente 
dos outros.  O tropeiro chefe vai sempre muito bem montado e leva um 
laço preso à cincha, pronto para ser arremessado sobre qualquer animal 
que desgarre (p. 199-200).

Avé-Lallemant que foi o último dos nossos viajantes, viajou sozinho pelo caminho da 

serra e descreve a sensação de contato com a paisagem e também as tropas de burros 

que por ela circulavam:

Montado e  observando  o  selvagem mas  tão  encantador  emaranhado  de 
plantas, o observador, se aprofunda muito na contemplação, é machucado 
e incomodado pelos burros e mesmo comboios de carretas que passam pela 
estrada. Só nas estradas da Europa, onde ainda não há estrada de ferro, se 
vê coisa semelhante.  Involuntariamente pensava na estrada de Trieste  a 
Laibach,  antes  de  ser  construída  a  estrada  de  ferro.  A  passos  lentos 
arrastam os bois as rangedoras carretas e, a passos curtos, vão os burros 
debaixo de suas pesadas cargas. O número desses últimos animais sobe a 
3.000 por dia (p. 328).

Descreve também as condições da estrada:

Não deve ter sido coisa insignificante abrir e construir a nova estrada que 
passa  por  essas  íngremes  encostas.  Seu  aclive,  bastante  suave,  permite 
perfeitamente a utilização de carros; infelizmente, porém, a estrada é tão 
má, tão cheia de pedras, buracos e erosões que me parece muito perigoso 
fazer o caminho em sege de posta. Geralmente se vêem, por isso, homens e 
senhoras a cavalo e só raramente liteiras, conduzidas por dois burros; e, 
mesmo andando-se  a  cavalo,  é  bom prestar  atenção  ao  animal,  pois  o 
caminho nem sempre é seguro e muitas vezes o lado externo é minado 
pelas águas que descem (AVÉ-LALLEMANT, p. 328).

Após a descrição da subida da serra, seguem-se, na maioria dos relatos, detalhes da 

jornada até São Paulo, da qual gostaríamos de destacar a explicação de Kidder do que 

é um rancho e da maneira como descansam as tropas que fazem o trajeto entre Santos 

e São Paulo e vice-versa:
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Quando  a  chuva  cessou,  prosseguimos  viagem  até  o  Rio  Pequeno  e 
paramos num rancho construído à margem. Esta palavra é freqüentemente 
encontrada  nas  descrições  de  viagem,  tanto  em  espanhol  como  em 
português,  e,  portanto,  faz-se necessário  explicar  o que significa ela no 
Brasil. O rancho comum nada mais é que uma coberta, ou antes um teto de 
sapé, sustentado por moirões, tendo inteiramente aberto o espaço que lhe 
fica por baixo. É propositalmente construído para abrigar os viajantes e 
suas  dimensões  dependem  da  liberalidade  dos  habitantes  do  lugar.  Às 
vezes esses rústicos abrigos medem de 60 a 100 pés de comprimento sendo 
a largura proporcional.  De raro em raro encontram-se ranchos fechados. 
Os  viajantes  que  chegam  primeiro  escolhem  a  melhor  acomodação. 
Descarregam as mulas e empilham a carga e os arreios às vezes em forma 
de quadrado dentro do qual deitam para repousar sobre peles estendidas no 
chão ou em redes. Durante a noite soltam os animais no pasto, e, levando 
cada tropa o seu trem de cozinha, têm os tropeiros tempo suficiente para 
preparar a refeição enquanto os animais descansam.

É freqüente acamparem no relento, à procura de melhores pastagens para 
as alimárias. Empilham então em linha, no chão, os jacás de açúcar, café 
ou qualquer outra carga,  cobrem-nos com couros e cavam um sulco em 
volta  da  pilha  para  evitar  que  seja  danificada  por  algum  aguaceiro 
repentino.

O fato da grande maioria dos que viajam pelo interior do Brasil preferir 
esta espécie de acampamento,  provém, em grande parte,  da escassez de 
melhores acomodações (p. 195-196).

Como não havia acomodação suficiente para todos, Kidder e seu companheiro, que 

denomina de “senhor F.”, prosseguiram viagem, procurando por uma hospedaria ou 

outro  local  para  pouso.  Depois  de  inúmeras  desventuras,  descreve  o  local  que 

conseguiram para passar a noite:

Tendo, porém, a noite caído rapidamente,  o nosso companheiro decidiu 
bater em todas as casas que encontrasse até conseguir pouso. Depois de 
repetidas  recusas,  conseguiu  finalmente  uma  resposta  afirmativa  e 
rumamos para uma casinha que parecia cheia de gente. Recebeu-nos uma 
mulher  de  cerca  de  quarenta  anos,  que  parecia  ser  a  dona  da  casa. 
Prontificou-se a arranjar excelente pastagem para os animais e despachar 
um portador, munido de uma lanterna, a procurar milho pela vizinhança. 
Sua amabilidade foi ao ponto de nos oferecer as camas da própria família, 
pois não havia outras em que pudéssemos repousar. Várias considerações 
nos levaram a recusar  essa e outras ofertas igualmente amáveis.  Ante a 
nossa  insistência  foi-nos  permitido  ocupar  um  ranchinho  contíguo  à 
moradia, que dava para a estrada. Arranjamos uma esteira, e, com a capa 
servindo de travesseiro e os arreios nos pés, acomodamo-nos da melhor 
maneira. Na parede ao lado, uma vela de cera esforçava-se por esbater um 
pouco das trevas. Quando a chama se extinguiu, ficamos longo tempo a 
meditar, pois, com o vozerio do pessoal da casa e o choramingar de uma 
ninhada de cachorrinhos que, ao raiar da aurora percebemos ter passado a 
noite conosco, breves foram, os momentos em que o sono visitou nossas 
pálpebras. O dia surgiu finalmente e com ele o não pequeno receio de que 
os nossos animais tivessem escapado, pois, olhando entre dois moirões não 
só não os vimos, mas, ainda não percebemos a ótima cerca que nos haviam 
afirmado existir. Desvaneceu-se, porém, o nosso receio ao encontrarmos 
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os  cavalos  e  surpreendeu-nos  saber  que  a  palavra  “cerca”  é  também 
aplicada no sentido de valo! (p. 197).

Avé-Lallemant assim descreveu o local em que passou a noite em seu caminho até 

São Paulo:

Para mim, sozinho, em estrada estrangeira, foi sem dúvida uma agradável 
surpresa, já ao escurecer, em vez de uma espelunca, entre gente estranha, 
achar  uma bem arranjada casa de família  e logo ouvir chamar-me pelo 
nome. A isso se juntou excelente jantar e um quarto de dormir separado, 
apesar de já ter chegado muita gente antes de mim.

Cedo,  na  manhã seguinte,  houve diante  da  casa  um pequeno  alvoroço, 
exatamente como nas casas de posta nas pequenas cidades, quando muitas 
pessoas  querem  diligências  extraordinárias.  Cada  viajante  recebeu  um 
novo animal e, em pequenos grupos, partiram para a esquerda ou para a 
direita, conforme queriam dirigir-se para São Paulo ou para Santos (p. 330-
331).

Kidder comenta sobre turmas responsáveis pela conservação do caminho:

O  resto  de  nossa  viagem  desenvolveu-se  por  uma  região  aprazível, 
levemente  ondulada,  mas,  parcamente  habitada.  O  caminho,  apesar  de 
simples trilho batido, impróprio para veículos de qualquer tipo, tem sido 
freqüentemente  reparado  devido  ao  intenso  tráfego  de  tropas.  Tivemos 
ocasião de passar por diversas turmas de conserva sob a superintendência 
oficial. Nesse serviço encontramos um grupo de alemães recém chegados. 
Os demais operários eram principalmente mulatos e índios (p. 198).

Todas as dificuldades do caminho entre Santos e São Paulo levaram a comentários 

sobre o que poderíamos chamar de “distância relativa” entre as duas cidades, visto 

que a distância real era muito menor que a dificuldade do caminho. Nas palavras de 

Spix  e  Martius  “...o  único  porto  da  província,  que  tem comunicação  direta  com 

Lisboa, Porto e as ilhas portuguesas, é Santos; embora distante apenas doze léguas da 

capital de São Paulo, está, entretanto, tão separado pela alta e íngreme Serra do Mar 

(...) que é o mesmo que se distasse dela cinqüenta léguas” (p. 142). 

A estrada do Rio de Janeiro
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Os viajantes que passaram por essa estrada não relatavam tanta dificuldade como os 

que tomavam o caminho da serra, mas em compensação a viagem era mais demorada, 

levando vários dias. Thomas Ender, artista-viajante que acompanhava os naturalistas 

Spix e Martius, representou a expedição em seu caminho rumo à São Paulo (figura 1).

Os relatos desse caminho têm em comum o fato de irem descrevendo as diversas 

povoações e vilas do caminho. D’Orbigny, por exemplo, cita as localidades de Santa 

Cruz, Campinho, Engenho de Tuguaí e Fazenda de Santa Rosa, estas duas últimas 

dependências de Santa Cruz. Para além desta última, “...o caminho vai se tornando 

cada vez mais difícil. Os vales estreitos são cobertos de matas espessas, através das 

quais rola, quase sempre, um rego de águas límpidas e frias. Ali começa uma região 

deserta,  onde  só  aparecem,  muito  esporadicamente,  algumas  cabanas”  (p.  171), 

apresentando informações sobre as condições da estrada.

As próximas localidades citadas são Vila de São João Marcos e Retiro, que segundo 

D’Orbigny “não passam de duas pousadas sem importância” (p. 171). Vem então a 

Fazenda dos Negros e a freguesia do Bananal e depois Morro do Formoso, “fronteira 

das províncias do Rio de Janeiro e São Paulo” (p. 172) e onde o caminho abandonava 

o litoral e subia a serra.

“Depois  de  três  dias  de  viagem,  chega-se  a  Santa  Ana  das  Areias,  uma  bonita 

povoação,  recentemente  elevada  à  categoria  de  cidade”  (D’ORBIGNY,  p.  172). 

Seguindo a viagem, entrou, após mais alguns dias, no vale do Paraíba, onde há “...a 

encruzilhada de duas estradas, a que seguíamos, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, 

e a que se dirige para Minas Gerais. Um pouco além, fica a povoação de Lorena, ou 

Guaipacaré...” (p. 173). Após vem Guaratinguetá  e a capela  de N. S. Aparecida e 

depois Pindamonhangaba e Taubaté.

Após  Taubaté,  “...passa-se  pelas  vendas  de  Campo  Grande,  Saída  do  Campo, 

Paranangaba e pela aldeia de São José, para se chegar à cidadezinha de Jacareí. (...) 

Depois de Jacareí, vem Aldeia da Escada” (p. 174). Após esta localidade “...fizemos, 

ainda, uma parada em Taruna, rancho solitário em uma planície coberta de matas, 

depois do que, chegamos à aldeia de Mogi das Cruzes, (...) a última aldeia que se 

atravessa, antes de chegar-se a São Paulo...” (p. 174, 175). A entrada dessa estrada em 

São Paulo aparece representada na figura 2.
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Viajantes rumo ao sul

Conforme podemos constatar no quadro 3 os viajantes que rumaram para o sul foram 

Saint-Hilaire, em sua primeira passagem por São Paulo e Daniel Kidder.

Saint-Hilaire assim justifica sua escolha desse caminho

Estava indeciso, a princípio, se devia ir à província do Rio Grande do Sul, 
que pretendia visitar, fazendo o trajeto por mar, ou se melhor seria fazê-lo 
por terra. Por via marítima chegaria mais depressa, mas ficaria privado, por 
algum tempo, de fazer qualquer observação e estaria, ademais, sujeito ao 
perigo  de  ser  aprisionado  pelos  piratas  espanhóis,  que,  como  se  dizia, 
tornavam-se cada dia mais audaciosos. Tomei a decisão de viajar por terra 
(p. 197).

Saint-Hilaire informa então o dia da partida e o início de seu itinerário;

No dia 9 de dezembro de 1819, parti de São Paulo em demanda do Rio 
Grande do Sul, e comecei por visitar Itu, Porto Feliz e Sorocaba, cidades 
muito próximas umas das outras e pouco afastadas da capital da província. 
Foi para Itu que me dirigi em primeiro lugar. Existe, informaram-me, um 
caminho muito melhor do que o por mim percorrido, caminho freqüentado 
quase que unicamente pelos tropeiros e de gado vacum; mas meu amigo 
JOÃO  ROBERTO  DE  CARVALHO,  que  me  fornecera  um  pequeno 
itinerário, tinha-me indicado a rota mais próxima de sua casa de campo - a 
chácara de Água Branca – onde queria receber-me ainda... (p. 213).

Ao informar seu itinerário de saída de São Paulo, informa as distâncias de São Paulo 

até a cidade de Itu, conforme o quadro 3, que apresentamos a seguir, como exemplo 

demonstrativo da preocupação dos viajantes em detalhar os roteiros e as distâncias 

percorridas,  informando aos seus leitores e estabelecendo critérios de uma viagem 

científica. 

QUADRO 3 – ITINERÁRIO DE SAINT-HILAIRE DE SÃO PAULO À ITÚ
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TRAJETO DISTÂNCIA APROXIMADA EM 

LÉGUAS1

De S. Paulo à chácara de Água Branca 0 ¾

De Água Branca a Carapicúva (fazenda) 3

De Carapicuva a Itaqué (fazendola) 3

De Itaqué a Piedade (paróquia) 3 ½

De Piedade a Putribú (engenho de açúcar) 3

De Putribú ao rancho de Braga 3

Do rancho de Braga a Itu (cidade). 3

TOTAL 18 ¼

FONTE: Organizada pelo autor com os dados de Saint-Hilaire, nota de rodapé, p. 213.

D’Orbigny, por sua vez, resumidamente explica a escolha do itinerário, o caminho 

que seguiu até o término de sua viagem, sendo essas suas últimas palavras antes do 

capítulo XI, que se refere às “Generalidades Históricas e Geográficas do Brasil”.

Em São Paulo, fiquei indeciso quanto à escolha de um itinerário. Voltar ao 
Rio de Janeiro, teria sido empreender uma jornada estéril e monótona. Ir a 
Santos,  seria  arriscar  a  não  encontrar  ali  meio  de  transporte  para 
Montevidéu. Aliás, a própria perspectiva de uma viagem por mar não me 
seduzia. Resolvi, então, alcançar as Missões do Paraguai por terra. Poucos 
exploradores haviam feito tal viagem. Aluguei mulas, contratei um guia e 
segui  viagem,  no  dia  1º  de  outubro.  Atravessei,  sucessivamente, 
Itapetininga, Castro, Pitangui,  São Miguel  e Tanha, onde vi os charruas 
civilizados ou piões (...), raça que iria, mais tarde, observar melhor ainda. 
Depois,  chegando  ao  rio  Negro,  segui-o  até  o  Paraná,  que  alcancei  na 
fronteira mais meridional das Missões.

Outros caminhos

Além do caminho da serra e da estrada do Rio de Janeiro, alguns viajantes tomaram 

outros caminhos em sua passagem por São Paulo. Tal é o caso Spix e Martius, que 

recém-chegados do Rio de Janeiro passaram por São Paulo rumo à Vila Rica e à 

grande viagem que realizaram pelo Brasil.

1 “Medida itinerária cujo valor primitivo não está bem fixado, mas que, posteriormente, se considerou igual a 4 Km. 
(Sua  distância  varia  de  2,2  a  7,4  Km,  conforme  a  época  e  o  povo)”  (GRANDE ENCICLOPÉDIA  LAROUSSE 
CULTURAL, vol. 15, p. 3539).
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Spix  e  Martius  em seu  relato,  ao  terminarem a  descrição  referente  a  São  Paulo, 

informam que o período de chuvas prejudicava suas observações do meio natural e 

que por este motivo resolveram “...encurtar a estada na cidade, aliás algo enfadonha 

para naturalistas...” (p.155). Partiram então rumo à fábrica de ferro de Ipanema, em 

Sorocaba e daí rumo à Minas Gerais.

D’Alincourt  também tomou  outro caminho,  saindo de  São Paulo via  Jundiaí  com 

destino ao Mato Grosso.

Já Saint-Hilaire em sua segunda passagem por São Paulo, adotou um outro roteiro, 

pois de Vila Rica desceu a serra na altura de Guaratinguetá, tomando a estrada do Rio 

de Janeiro neste ponto para chegar até São Paulo.

Por último citaríamos Florence, que de São Paulo seguiu até Porto Feliz onde esperou 

o restante da expedição do Barão de Langsdorff à qual se incorporaria.

Os caminhos de São Paulo

Estes  foram  os  caminhos  percorridos  e  as  descrições  realizadas  pelos  viajantes 

analisados.  Percebe-se,  claramente,  uma  preponderância  do  Caminho  da  Serra, 

ligação  da  cidade  com  o  “seu”  porto  marítimo,  através  do  qual  a  cidade  se 

comunicava  com  o  mundo  e  com  as  demais  cidades  brasileiras,  em  sua  grande 

maioria litorâneas.

São Paulo que já houvera sido “boca de sertão” do vasto interior brasileiro perde esta 

função com a descoberta  de ouro no atual  estado de Minas Gerais.  Constroem-se 

então ligações diretas entre o Rio de Janeiro e as minas e daí podendo-se penetrar 

sertão adentro até Cuiabá e Goiás. Porém a cidade continua a manter a importância 

principalmente por ser o elo de ligação entre a capital do império e as províncias do 

sul do país, caminho que vários viajantes tomam para seu itinerário.
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FIGURA 1 – MEMBROS DA MISSÃO DIPLOMÁTICA AUSTRÍACA EM 
VIAGEM A 
SÃO PAULO, THOMAS ENDER

FONTE:  Museu  de  Arte  de  São  Paulo  Assis  Chateaubriand  (MASP).  Exposição  virtual 
Thomas Ender 
– uma visão do Brasil do início do século XIX. Home-page: www.uol.com.br/masp, 1999.

FIGURA 2 – ENTRADA DE SÃO PAULO PELO CAMINHO DO RIO DE 
JANEIRO. 
CONVENTO DAS CARMELITAS, JEAN-BAPTISTE DEBRET
FONTE: MOURA, C. E. M. de. (org.).  Vida Cotidiana em São Paulo no século 
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XIX.  Ateliê  Editorial,  Fundação  Editora  da  Unesp,  Imprensa  Oficial  do 
Estado, Secretaria de Estado da Cultura, 1998.
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