
Museu do Ipiranga: 
roteiro para visita virtual

P A R A  U S A R  C O M  S E U S  A L U N O S

1. Calçada do Lorena

  clique aqui para conferir a obra

O príncipe Pedro sobe a Serra do Mar. Dom Pedro e sua comitiva 
subiram a serra pela chamada “Calçada do Lorena”, estrada calçada 
construída no século fim do século XVIII. Esta é a pintura “Caminho do 
mar – Calçada do Lorena”, produzida em 1826, apenas 4 anos depois 
de Dom Pedro I passar por lá, pelo artista Oscar Pereira da Silva.

Questione os estudantes: o que é mostrado na imagem? Quem 
são os personagens que aparecem, o que eles fazem? Destaque 
os animais que subiam a Serra do Mar, as mulas. Os cavalos não 
conseguiam percorrer o longo percurso, escorregadio e íngreme. 

2. Figueira das lágrimas

  clique aqui e veja no google street view

Localizada na Estrada das Lágrimas, no atual bairro do Sacomã, a 
figueira possui mais de dois séculos de vida. Ela ficava na entrada 
da cidade de São Paulo, para quem chegava pelo Caminho do Mar. 
Para muitos historiadores, Dom Pedro e sua comitiva descansaram 
sob a figueira antes de partirem para o lugar onde ocorreu o 
Grito do Ipiranga. Durante a Guerra do Paraguai, as famílias se 
despediam dos soldados neste lugar, por isso recebeu o nome de 
Figueira das Lágrimas. A Figueira das Lágrimas é tombada como 
patrimônio histórico.

3. Vista aérea do Parque da Independência

  clique aqui e veja no google street view

O parque foi inaugurado em 1989 para unir diversos edifícios e 
monumentos no mesmo lugar. Destaque os três locais que serão 
visitados: o Monumento à Independência, a Casa do Grito e a 
fachada do Museu.

https://artsandculture.google.com/asset/caminho-do-mar-cal%C3%A7ada-de-lorena-1826-oscar-pereira-da-silva/ugETOfSo31Ahrg
https://artsandculture.google.com/asset/caminho-do-mar-cal%C3%A7ada-de-lorena-1826-oscar-pereira-da-silva/ugETOfSo31Ahrg
https://www.google.com.br/maps/@-23.6060425,-46.5986864,3a,75y,65.57h,96.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1snhI1e_gbqMxn51tzIo78fA!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com.br/maps/@-23.6060425,-46.5986864,3a,75y,65.57h,96.58t/data=!3m6!1e1!3m4!1snhI1e_gbqMxn51tzIo78fA!2e0!7i16384!8i8192
https://www.google.com.br/maps/search/museu+paulista/@-23.5830611,-46.6111598,1832m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.br/maps/search/museu+paulista/@-23.5830611,-46.6111598,1832m/data=!3m1!1e3


4. Monumento à Independência

  clique aqui e veja no google street view

    clique aqui para conferir a galeria de imagens

Na vista aérea, questione os estudantes sobre o riacho que aparece na 
imagem. É esperado que os estudantes identifiquem que é o Riacho 
do Ipiranga, presente no Hino Nacional. O Monumento à Independência 
foi construído no local onde Dom Pedro I deu o Grito do Ipiranga, mas 
há controvérsias entre os historiadores se foi nesse exato local.

Apresente aos estudantes as duas primeiras imagens da galeria 
de imagens do Monumento à Independência. O Monumento foi 
construído em 1922, no centenário da Independência. Na face 
frontal, temos um painel em alto-relevo de bronze retratando o 
“Brado do Ipiranga”.

Dentro do monumento temos a Cripta Imperial, onde estão 
sepultados os restos mortais de Dom Pedro I, da sua primeira 
esposa, a Imperatriz Leopoldina, e sua segunda esposa, Dona Amélia.

5. Casa do Grito

  clique aqui para conferir a galeria de imagens

Não há consenso sobre a data exata da construção, a fonte com 
data mais antiga é de 1844. Ela ficava na beira do Caminho do 
Mar e, durante o século XIX, era utilizada como uma espécie 
de hospedaria pelos viajantes e tropeiros que passavam por lá. 
Mostre as seis primeiras imagens da galeria aos estudantes, 
dando destaque a sexta imagem, uma representação de como 
deveria ser a casa no século XIX.

6. Museu do Ipiranga

  clique aqui e veja no google street view

O Museu Paulista da USP, mais conhecido como Museu do Ipiranga, 
começou a ser construído durante o governo de Dom Pedro II, 
filho de Dom Pedro I. Ele é considerado um edifício monumento, 
uma vez que foi edificado como um marco de memória do 
processo de Independência do Brasil. O museu foi inaugurado em 
1895, já na república. 

https://goo.gl/maps/epytgJxv9iWLRQES8
https://goo.gl/maps/epytgJxv9iWLRQES8
https://www.google.com.br/maps/place/Monumento+%C3%A0+Independ%C3%AAncia/@-23.5794733,-46.6102832,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipPp3X7_c10fahug4_nmrNngR61_Mqe4AtqDbMl8!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPp3X7_c10fahug4_nmrNngR61_Mqe4AtqDbMl8%3Dw203-h114-k-no!7i4032!8i2268!4m5!3m4!1s0x94ce5be03479a555:0xb1369d96ed4ffafb!8m2!3d-23.5794732!4d-46.610283
https://www.google.com.br/maps/place/Monumento+%C3%A0+Independ%C3%AAncia/@-23.5794733,-46.6102832,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipPp3X7_c10fahug4_nmrNngR61_Mqe4AtqDbMl8!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPp3X7_c10fahug4_nmrNngR61_Mqe4AtqDbMl8%3Dw203-h114-k-no!7i4032!8i2268!4m5!3m4!1s0x94ce5be03479a555:0xb1369d96ed4ffafb!8m2!3d-23.5794732!4d-46.610283
https://www.google.com.br/maps/place/Museu+da+Cidade+de+S%C3%A3o+Paulo+%2F+Casa+do+Grito/@-23.581096,-46.6096516,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMVe32xNZnab0toDxAjUo5ArirbtPIXu5BmEPkD!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMVe32xNZnab0toDxAjUo5ArirbtPIXu5BmEPkD%3Dw114-h86-k-no!7i5184!8i3888!4m5!3m4!1s0x0:0x8dd85ebbc5efd308!8m2!3d-23.5810963!4d-46.6096513
https://www.google.com.br/maps/place/Museu+da+Cidade+de+S%C3%A3o+Paulo+%2F+Casa+do+Grito/@-23.581096,-46.6096516,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMVe32xNZnab0toDxAjUo5ArirbtPIXu5BmEPkD!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMVe32xNZnab0toDxAjUo5ArirbtPIXu5BmEPkD%3Dw114-h86-k-no!7i5184!8i3888!4m5!3m4!1s0x0:0x8dd85ebbc5efd308!8m2!3d-23.5810963!4d-46.6096513
https://www.google.com.br/maps/@-23.5851655,-46.6097274,3a,75y,180.11h,100.46t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNfU2MuaGwES4TnV1VX6scYukpbm-ocTun_10My!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNfU2MuaGwES4TnV1VX6scYukpbm-ocTun_10My%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya2.0622387-ro-0-fo100!7i10420!8i5210
https://www.google.com.br/maps/@-23.5851655,-46.6097274,3a,75y,180.11h,100.46t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNfU2MuaGwES4TnV1VX6scYukpbm-ocTun_10My!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNfU2MuaGwES4TnV1VX6scYukpbm-ocTun_10My%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya2.0622387-ro-0-fo100!7i10420!8i5210


Ponto de atenção: Se a visita for em aula síncrona, tire uma “selfie” 
na frente do museu com a turma e compartilhe com eles.

7. Obra “Independência ou Morte”

  clique aqui para conferir a obra

É a imagem mais conhecida relacionada à independência do Brasil. 
O quadro foi encomendado em 1886 pela Comissão do Monumento 
à Independência, comissão criada para do Museu do Ipiranga. A 
obra ficou pronta em 1888. Questione os estudantes sobre a data 
da produção do quadro e sobre quais elementos presentes na 
obra foram visitados. O Riacho do Ipiranga e a Casa do Grito são 
representadas na pintura. Deixe evidente que o quadro foi realizado 
mais de meio século depois da independência do Brasil e que o autor 
quis passar uma mensagem na obra, uma ideia de independência.

A página do Arts and Culture do Google mostra diversos detalhes 
da obra e até mesmo os estudos realizados por Pedro Américo para 
produzir a obra. Se preferir, vá para a última página, onde temos a 
obra completa em alta definição.

https://artsandculture.google.com/exhibit/a-independ%C3%AAncia-do-brasil-na-tela-imaginando-o-grito-do-ipiranga-museu-paulista/igIiK9JtTdxIKA?hl=pt-BR
https://artsandculture.google.com/exhibit/a-independ%C3%AAncia-do-brasil-na-tela-imaginando-o-grito-do-ipiranga-museu-paulista/igIiK9JtTdxIKA?hl=pt-BR

