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Introdução:  

O Município de Paty do Alferes( pati- palmeira da família das Arecáceas (ex-

Palmáceas)  nativa desta região de mata atlântica e Alferes- patente militar do 

primeiro morador da região), tem sua origem no período de ocupação das terras do 

interior da Capitania do Rio de Janeiro. Podemos entender e caminhar pela história do 

Estado, assim como pela história nacional, ao conhecermos a trajetória de origem, 

formação e desenvolvimento de Paty do Alferes, uma vez que está inserida, e pode-se 

dizer que com relevante destaque, na construção da história do país. 

O período de exploração do ouro das Minas teve, em um segundo momento,  

como conseqüência o início da colonização desta região, pois a mercadoria deveria ser 

vigiada e o caminho de escoamento guarnecido, fatores que deram origem a ocupação 

de terras que hoje chamamos Paty do Alferes. 

Sua importância como ponto de início deste povoamento  foi esquecido, até 

mesmo por historiadores, consequentemente seu pioneirismo político, administrativo e 

religioso de toda uma localidade em formação, se perde assim como os nomes de seus 

protagonistas nesta história. 

Seu desenvolvimento  proporcionou a formação de grandes latifúndios, nos 

quais seus “senhores” não só obtiveram fortunas com suas lavouras de café, como 

proporcionaram riquezas a Coroa, pois esses senhores de fazenda, a tão famosa  

“aristocracia rural fluminense”, passou a ser a base de sustentação do Império. Neste 

cenário, Paty é nada mais nada menos, que o maior produtor de café do Vale do Paraíba 

fluminense. Mas, como não só com “ senhores” se escreve a história, nada disso seria 

possível sem o trabalho daqueles que vieram a ser a engrenagem principal neste 

mecanismo de produção e riqueza, o escravo, fosse ele africano ou já nascido no Brasil. 

Mais uma vez Paty se destaca , não só por ser o lar dos grandes senhores e ilustres 

personagens do Império, inclusive fornecedor daqueles que vieram a criar outros pólos 

de riqueza como Valença e Vassouras, mas como palco da maior rebelião de escravos 

do interior do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente,  todos esses eventos marcantes 

para a história do país, e seu prestígio de cenário original dos acontecimentos, são 

explorados atualmente por outros municípios, que foram meros coadjuvantes neste 

processo. 
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Até mesmo como sendo berço do autor da letra do Hino Nacional e do homem 

que fez o primeiro disparo de artilharia do Brasil na segunda guerra mundial, o 

município passava despercebido, assim como sendo detentor do título do terceiro 

melhor clima do mundo, hoje explorado novamente por municípios vizinhos.  

A história não muda, ela se perde ao ser esquecida, mas uma vez lembrada ela 

fornece os alicerces para a construção da memória da comunidade, fortalecida pela 

identificação e valorização de seus patrimônios materiais e imateriais, reafirmados nos 

elos que passam a dar identidade ao grupo possuidor de suas riquezas histórico- 

culturais, passando a exercer, com orgulho, seus direitos e deveres de cidadãos. 

 Não recuperar, valorizar e difundir a história do município, é negar o seu lugar 

de direito na história nacional e na vida de seus possuidores, a comunidade, e ainda 

deixar que a memória e os esforços de seus antepassados sejam esquecidos e suas 

vitórias exploradas por seus vizinhos municipais. 

O Ciclo de Palestras Sobre a História do Município de Paty do Alferes se 

propõe a fornecer o conhecimento necessário aos professores do município, que unidos 

ao Poder Público se tornam agentes fundamentais neste processo de recuperação e 

valorização da identidade e memória, para que se possa trazer à luz a história, a 

importância e o valor de Paty do Alferes.  
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1.0 – Patrimônio, Memória e Identidade 
 

• Patrimônio 
 
 

Decreto – Lei N°25/37: 

 “Patrimônio Cultural é o conjunto de bens móveis e imóveis 
existentes no país cuja conservação seja de interesse público, 
quer por sua vinculação à fatos memoráveis, quer por seu 
excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou 
artístico” 
 

Patrimônio Cultural, segundo o IEPHA/MG: 
 

 “[...] patrimônio cultural esta ligado aos nossos antepassados, 
[...] está ligado ao contato permanente com as origens que 
fundaram uma sociedade e à ética de uma determinada 
comunidade” 

 
A partir das definições citadas, entende-se como patrimônio os bens materiais 

e/ou imateriais que caracterizam  as origens e os valores histórico - culturais de uma 

sociedade. 

 
• Memória 
 

A memória histórica constitui um fator de identificação humana, caracterizando 

uma cultura. A memória de um grupo constrói os elos de aproximação dos indivíduos 

que o compõe, situando-os no tempo e no espaço. 

 
• Identidade  
 

“As identidades parecem invocar uma origem que residiria em 
um passado histórico com o qual elas continuariam a manter 
uma certa correspondência. Elas tem a ver, entretanto, com a 
questão da utilização dos recursos da história, da linguagem e da 
cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo 
no qual nos tornamos”. (HALL, 2000, 109) 

 
A identidade cultural define o que cada grupo é, diferenciando-os entre si. É 

construída pela memória e contribui para a formação da cidadania. 
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1.1 Educação Patrimonial 
 

“Elaborar projetos educativos voltados para a disseminação de 
valores culturais, formas e mecanismos de resgate, preservação 
e salvaguarda, assim como para recriação e transmissão desse 
patrimônio às gerações futuras é, sobretudo, um projeto de 
formação de cidadãos livres, autônomos e sabedores de seus 
direitos e deveres”. (CASCO, p.2) 

 
A falta de conhecimento de sua própria história apagou lembranças 

indispensáveis a manutenção da memória, retirando, por fim, do município de Paty do 

Alferes seu maior bem, a identificação de sua comunidade com seu Patrimônio criador e 

mantenedor de sua identidade. 

“Por outro lado, sugiro pensarmos que cultivar (ou 
educar se preferirem) uma sociedade é uma missão que deve ser 
norteada pela vontade de diminuir as desigualdades sociais 
acirradas pela discriminação de acesso à informação e bens, à 
fruição dos bens culturais, assim como pela ignorância 
intencional fabricada por quem detém o conhecimento e faz dele 
um instrumento de poder. Daí talvez se possa aquilatar a 
importância da cultura e da educação em operar a invisível 
revolução de que tanto carecem os povos do Terceiro Mundo”. 
(CASCO, p.4) 

 
A educação patrimonial dá acesso ao conhecimento histórico que constrói a 

memória, cria a identidade e valoriza o patrimônio. Este direito de cidadania se 

consolida através da apropriação da comunidade de seus bens histórico - culturais, os 

quais se tornam, a partir de seu reconhecimento como tal,  portadores de valor de coesão 

destes indivíduos e elo de constante reafirmação de sua identidade coletiva. 

 
1.2  Noções de Arqueologia 

 
“[...] disciplina que tem por finalidade o estudo dos modos de 
vida de comunidades antigas que deixaram suas marcas em 
ambientes específicos, identificados como sítios arqueológicos. 
Se o propósito final é o estudo dos diferentes aspectos sociais, 
econômicos e culturais das comunidades, considerando formas, 
funções e processos, os meios para analisá-los são os objetos 
produzidos por elas”. (MORAIS,1999) 
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A arqueologia é a ciência que se caracteriza pelo estudo das sociedades 

pretéritas, através de seus vestígios materiais e sua atuação e interação com o meio 

ambiente,  quer estas sociedades fizessem ou não uso da escrita. A cultura material 

produzida por uma sociedade que não utilizava a escrita, se torna  a única fonte para sua 

análise, compreensão e interpretação.  

Todo local onde se encontrem vestígios de ocupação humana do passado, é 

chamado Sítio Arqueológico, cujos restos materiais são propriedade da União. As 

pesquisas realizadas nestes sítios só podem ser conduzidas por profissionais habilitados, 

uma vez que a retirada destes vestígios de forma equivocada, resulta na perda de 

informações valiosas acerca desta sociedade, e caracteriza ação criminosa contra o 

Patrimônio da União. 

“Ao contrário do que nos levam a acreditar, a 
Arqueologia não estuda dinossauros (é a paleontologia!) nem 
procura tesouros, ela estuda o homem que habitou e habita o 
planeta Terra. A noção de Arqueologia como uma aventura 
romântica ou de busca de objetos estranhos ou exóticos, é uma 
noção equivocada e que não reflete o cotidiano do arqueólogo. É 
um trabalho árduo, difícil e nunca dá respostas imediatas. Mas, 
como dizem os arqueólogos, é extremamente prazeroso!” 
(IPHAN) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1, 2, 3: Seqüência mostrando escavação das antigas fundações da  
Igreja de Nossa Senhora da Assunção, Anchieta / ES. 

 Manual de Arqueologia Histórica em Projetos de Restauração - IPHAN 
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Fig. 4: Pintura Rupestre 
São Raimundo Nonato/Piauí/Brasil 

http://100porcentoquintaserie. 
blogspot.com/2008/04/importncia- 

da-arqueologia.html 
 

Fig. 5: Município de Pilões, Paraíba, 
Laboratório de Arqueologia da UFPE. 

http://www.magmarqueologia.pro.br/home.asp 
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2.0 – Período Pré Colonial 
 

2.1 Mata Atlântica 
 
É o conjunto de florestas que se estende ao longo da costa do Brasil, 

correspondendo às formações florestais extra-amazônicas, classificada em quatro tipos: 

Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Semidecidual 

e Floresta Estacional Decidual, incluindo também formações campestres chamadas 

“Refúgios Ecológicos Altomontanos”. 

Na época do descobrimento, a Mata Atlântica se estendia por quase toda a costa 

brasileira, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte (cerca de 1,2 milhões de 

Km2).  Atualmente está reduzida a 6% de sua extensão original, sendo considerado o 

quarto bioma mais ameaçado do planeta, e por este motivo, atrai a atenção de 

pesquisadores do mundo inteiro. 

• Campos de Altitudes – encontrados em altitudes superiores a 1500 metros, são 

chamados “Refúgios Ecológicos Altomontanos”.  Suas características se devem ao 

tipo de solo e aos fatores climáticos (temperatura baixa, ventos constantes e intensa 

luminosidade).  Espécies que se destacam: bambus (chusquea); luxemburgia; 

gualtheria; bromeliaceae; orchydaceae e samambaias.  

 
• Floresta de Planalto – encontrada em quase todas as regiões do Brasil, atingem 

também o Uruguai, Paraguai e Argentina.  Suas características se devem ao clima 

(duas estações definidas ou acentuada amplitude térmica).  Espécies que se 

destacam: as perobas (aspidosperma spp); a paineiras (ceiba speciosa); a cana-fistula 

(peltophorum dubium); ipês (tabebuia spp). 

 
• Floresta de Planície – se encontra paralela ao oceano.  Foi o conjunto florestal mais 

reduzido durante a colonização.  São classificados em:  

- Floresta Ombrófila Densa Aluvial (Mata de Baixada) – florestas sujeitas a 

inundações.  Espécies que se destacam: eriotheca pentaphyla; o guanandi; etc.  
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- Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (Matas de Tabuleiro) – possui grandes 

riquezas vegetais, a que se deve a sua destruição ambiental devido a atividades 

madeireiras. 

- Matas de Restinga – possui árvores com menos de quinze metros de altura.  Espécies 

que se destacam: pau-pombo (tapirira guianensis); as figueiras (fícus spp); e entre 

outras, o pau Brasil (caesalpinia echinata), hoje praticamente não existe mais na 

natureza. 

• Floresta de Cerrado – encontra-se sobre as serras paralelas ao oceano (600 a 1.300 

metros de altitude), são classificadas em: “Floresta Ombrófila Densa Submontana”, 

“Floresta Ombrófila Densa Montana” e “Floresta Ombrófila Densa Altomontana”.   

Espécies que se destacam: begônias (begonia spp); samambaias (asplenium spp, 

etc.); epífitas (bromélias e orquídeas); jequitibá (cariniana estrellensis); palmito 

(euterpe edulis); quaresmas (tibouchina spp); e vassourão (clethra scabra). 

 
2.2  Devastação da Mata 

Indígena – na época da chegada da frota de Cabral já havia sinais, mesmo que 

pequenos, de devastação da mata, devido às derrubadas e queimadas para a prática da 

agricultura itinerante dos indígenas, que na época somavam uma população de 2 a 4 

milhões em todo Brasil.  No litoral, o indígena era completamente integrado a Mata 

Atlântica, de onde tirava matéria prima para seus remédios, adornos, abrigos, armas e 

ainda seus alimentos, dentre outros a caça e o cultivo da mandioca. 

Mandioca – era à base da agricultura indígena, mais tarde também apreciada pelos 

portugueses e escravos.  Abriam-se clareiras para o seu cultivo mediante o uso de 

queimadas, provocando o esgotamento do solo e a necessidade de novas áreas de 

plantio.  Além da mandioca, os índios cultivavam também a batata doce, variedades de 

milho entre outros alimentos.  Suas roças eram abandonadas após duas ou três 

temporadas. 

Pau Brasil – a exploração do pau Brasil foi arrendada a comerciantes em 1502.  Foi a 

primeira riqueza brasileira explorada pelos europeus, retirada diretamente da Mata 
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Atlântica.  O Pau Brasil servia para a fabricação de tinturas, e sua tonalidade rubra era 

de grande valor.  Os indígenas já o usavam para tingir suas penas e adornos e na 

confecção de armas. Enormes porções de floresta foram derrubadas para sua exploração 

no período de 1500 a 1850.  Sua importância e valor causaram o desaparecimento de 

muitos grupos indígenas que habitavam a costa e a degradação de imensos trechos 

florestais.  Devido a isto, se encontra como uma das espécies mais raras da Mata 

Atlântica, em perigo de extinção. 

Madeiras Nobres – outras madeiras nobres foram retiradas da Mata Atlântica desde a 

colonização, pois eram lucrativas para a Coroa.  Podemos destacar: jacarandá, canelas, 

peroba, pinheiro-do-paraná, imbuia, vinhático e braúna entre outras, reduzindo 

consideravelmente o número destas espécies. 

Bandeirismo1 – este movimento de conquista e desbravamento da Mata Atlântica foi de 

grande importância na colonização, abrindo caminhos que mais tarde resultariam na 

descoberta das minas.  Estas expedições de exploração do interior devastaram grande 

parte das florestas. 

Mineração – com as notícias do descobrimento de ouro houve grande migração para a 

região das minas.  As tropas de muares, forma de transporte que surgiu no século XVII, 

foram uma conseqüência direta do descobrimento das minas de metais preciosos.  Os 

caminhos de tropeiros eram abertos através da floresta, dando origem a povoados e 

cidades nos locais utilizados como pouso. A conseqüência da mineração foi a 

modificação da floresta e seu solo. 

Vilas e Povoações – com o surgimento das primeiras povoações, vilas e cidades, a Mata 

Atlântica sofre mais um processo de destruição.  Sua área se reduz cada vez mais, dando 

lugar ao grande processo de urbanização do pais. 

Cana-de-açúcar – o cultivo da cana-de-açúcar é responsável por graves danos ao meio 

ambiente.   É considerada a cultura  de “maior impacto” sobre a Mata Atlântica desde  

                                                           
1
 Sertanistas de São Paulo que no século XVI adentraram os sertões em busca de riquezas, indígenas e 

quilombos. 
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1532, quando foi implantado o primeiro engenho de açúcar no Brasil,  de propriedade 

de Martim Afonso de Souza na Capitania de São Vicente, até os dias de hoje com o 

Proálcool”.  O uso da queimada em grandes áreas para o seu cultivo, e o uso da lenha 

para o funcionamento dos engenhos, ocasionaram a devastação das matas. 

Café – Em 1760, chegaram ao Rio de Janeiro, provenientes do Maranhão, as primeiras 

mudas de café que se espalharam por toda Província originando as grandes fazendas de 

café do século XIX. A atividade agrícola que causou maior destruição da Mata 

Atlântica na região sudeste foi à lavoura cafeeira.  As derrubadas, queimadas, o 

esgotamento do solo, e a necessidade de ocupação de novas áreas para o plantio, 

ocasionaram o desaparecimento de grandes áreas de mata virgem.    

Pecuária – atividade de grande impacto ambiental, a pecuária foi iniciada em 1532.  

Para a criação do gado se torna necessário à procura de  pastagens avançando assim na 

floresta. 

Industrialização - A derrubada de florestas para a extração de matéria prima, para 

habitações e instalação de fábricas, além das estradas de ferro e a urbanização, 

agravaram ainda mais os problemas da Mata Atlântica. 

 
(Fonte: Mata Atlântica 500 Anos, Jardim Botânico do Rio de Janeiro/ Estação da Arte – 
Rio de Janeiro – RJ, 2000) 

 

2.3 Uso Atual da Terra 
 
Pastagens 68,2%, florestas 13,5%, capoeiras 4,8%, silvicultura do eucalipto 

4,4%, culturas de ciclo curto 3,4%, áreas urbanas 5,7%.  

 
2.4  Passado Pré Colonial 
 

• Chegada do Homem na América 
 

Apesar de muita polêmica entre os pesquisadores, acredita-se na chegada do 

homem na América por volta de 12 ou 13 mil anos atrás. 
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Neste período as temperaturas eram mais baixas e o clima mais seco, 

proporcionando o aumento das geleiras nos pólos do planeta, ocasionando o recuo do 

mar. Desta forma, planícies costeiras hoje submersas afloraram durante este período. 

Entre, mais ou menos, 18 e 13 mil anos atrás, pontos extremos da Ásia (Sibéria) 

e da América do Norte (Alaska), se tornaram unidos no Estreito de Bering, através de 

uma faixa de terra exposta chamada Beríngia. 

Pequenos bandos de grupos humanos teriam atravessado esta faixa de terra para 

o que hoje chamamos de continente americano. Provavelmente, estes grupos vieram 

atrás de suas “caças”, manadas  de grandes animais que teriam migrado pelo mesmo 

caminho. 

Pontas de flechas ou lanças, datadas entre 11,5 e 10.5 mil anos atrás, são 

denominadas de “Cultura Clóvis e Folsom”, encontradas em sítios arqueológicos no sul 

dos Estados Unidos e norte do México, seriam vestígios desses primeiros grupos 

humanos que habitaram os continentes. 

Esses grupos seriam compostos de caçadores nômades. 

Fig. 6: Pontas - Cultura Clóvis 
http://www.geschichteinchronologie.ch/am-S/peru/gs/Campos/03_erste-bevoelkerungen-ESP.html 

 
NOTA:  Polêmica: Sítio arqueológico Boqueirão da Pedra Furada, Serra da Capivara – 
Piauí – Vestígios de lascamentos datados em 50 mil anos. 

 

Por volta de 10 mil anos atrás, ocorre o aquecimento do clima, e existem 

evidências de presença humana em todo continente.  
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Sociedades culturalmente diversas começam a se formar e se expandir 

demográficamente. Essas sociedades são características de grupos caçadores – 

coletores, como os anteriores, sendo que se tornam aos poucos mais especializados em 

suas atividades de caça e conhecimento da fauna e da flora. 

Por volta de 4 mil anos atrás, vestígios desses grupos são amplamente 

encontrados em todas as regiões, adaptados à diferentes ambientes. 

• Florestas e Planaltos do sul do Brasil: foram ocupados por grupos que ainda 

utilizavam ferramentas líticas, como seus antepassados, sendo que mais 

diversificadas. Produziam também, peças em madeira, fibra e osso. Por volta 

de 2,5 mil anos atrás, esses grupos por não serem mais nômades, atingem 

uma grande extensão territorial e demográfica, com suas aldeias extensas e 

interligadas. Desenvolveram um maior conhecimento e manipulação dos 

animais e vegetais. 

• Caçadores – coletores do Cerrado: Neste ambiente a adaptação se deu 

semelhante ao outro grupo, inclusive na manipulação dos recursos naturais 

disponíveis (caça, pesca, coleta e técnica de cultivo). A cerâmica, tecnologia 

característica de culturas agrícolas, começa a aparecer de forma discreta. 

Existem vestígios destes grupos, em Goiás e Tocantins, datados em 11 mil 

anos. 

• Os grupos Sambaquieiros do litoral: o ambiente litorâneo, principalmente 

nas áreas de bacias, enseadas e lagos, se tornou bastante produtivo no 

processo do aquecimento climático, oferecendo uma grande variedade de 

recursos alimentares. Tudo indica, que por volta de 10 mil anos atrás, grupos 

humanos começaram sua adaptação à esses ambientes litorâneos. Os 

vestígios mais antigos dessas sociedades, se encontram hoje submersos, 

devido ao aumento do nível do mar. 

Ao longo de toda costa brasileira, encontram-se sítios arqueológicos 

litorâneos, conhecidos como sambaquis (na língua Tupi = monte de 

conchas). Essas elevações podem variar de pequenos montes a outros de 

mais de 60 m de altura por 500 m de extensão. Suas camadas (estratigrafia), 

se compõe de formas e episódios diversos (conchas, restos de peixes,  
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fogueiras,  ossos provenientes de caça, sepultamentos, objetos de pedra ou só 

conchas, entre outros). 

Os sambaquieiros eram sociedades muito bem adaptadas ao seu ambiente. 

Ótimos pescadores, navegadores (canoas) e representavam comunidades 

amplas e estáveis. 

• Agricultores da várzea: Esses grupos se organizavam em extensas aldeias 

de até 2 mil habitantes. Praticavam  agricultura de coivara2, como sua 

principal fonte alimentar (milho, mandioca, amendoim, abóbora, feijão, cará 

e etc.). Essas sociedades eram encontradas no litoral, ao longo das terras 

baixas das bacias dos grandes rios e no vale daqueles que corriam direto para 

o mar, como o Paraíba, o Doce etc. Os vários dialetos se assemelhavam, 

formando o tronco lingüístico Tupi – Guarani. Os grupos de dialeto Tupi se 

encontravam mais ao norte por todo litoral, parte da Amazônia e planícies do 

Pantanal. Já os grupos Guarani ocupavam as regiões mais ao sul, na bacia do 

rio Paraná até São Paulo. 

Os grupos Tupi chegaram ao litoral há mais ou menos 2 mil anos, tornando-

se provavelmente a causa do desaparecimento dos grupos sambaquieiros. Foi 

com essas sociedades  Tupi que os portugueses tiveram contato ao chegar à 

costa brasileira. 

 Essas sociedades basicamente agrícolas produziam um tipo característico de 

cerâmica com decoração plástica própria. Poderiam  haver chefes regionais e 

as guerras serviam como instrumento para regular as relações entre os 

grupos.  

A integração entre as tribos ficou evidenciada pelos caminhos usados por 

eles, posteriormente utilizados pelos bandeirantes paulistas para 

interiorização territorial (Peabirú). 

• Planalto central: De forma bem distinta dos povos de língua Tupi, 

sociedades pertencentes à família lingüistica Jê, se desenvolvia nas regiões 

de serras e chapadas do Brasil central. Esses grupos também praticavam a  

                                                           
2
 Sistema de agricultura que consiste na derrubada de pequenas áreas de mata, sendo feita uma queimada 

logo em seguida. 
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 agricultura  de forma semelhante aos grupos Tupi, sendo que adaptadas à solos menos 

férteis e clima mais frio e seco. Seu ambiente era rico  em caças e vegetais comestíveis. 

Por volta de 1400 anos atrás, começam a aparecer extensas aldeias circulares, contendo 

dezenas de cabanas no entorno de uma praça central, pouco ocupada ou vazia. Sua 

organização social era bem sofisticada. 

 

NOTA:  Com resultados de pesquisas recentes, a Amazônia é considerada hoje local de 
origem e difusão de características culturais que viriam a ser predominantes por todo 
território oriental da América. A produção cerâmica seria a mais antiga de todas, 
datando de 8 mil anos atrás. Eram sociedades completamente adaptadas ao ambiente 
fluvial. 
Alguns sítios arqueológicos chegam a 4 km de extensão e podem ser encontrados 
materiais cerâmicos bem sofisticados ao longo do rio Amazonas. São testemunho das 
culturas Marajoara (ilha de Marajó) e Tapajônica (rio Tapajós), datadas em mil anos 
atrás. Do ambiente amazônico saíram grupos que povoaram grande parte do atual 
território brasileiro e também, Bolívia, Paraguai e Peru. 
 

•  Chegada do Colonizador 
 

“Ao chegarem as costas brasileiras, os navegadores 
pensaram que haviam atingido o paraíso terreal: uma região de 
eterna primavera, onde se vivia comumente por mais de cem 
anos em perpétua inocência. Deste paraíso assim descoberto, os 
portugueses eram o novo Adão. A cada lugar conferiram um 
nome – atividade propriamente adâmica – e a sucessão de 
nomes era também a crônica de uma gênese que se confundia 
com a mesma viagem. A cada lugar, o nome do santo do dia: 
Todos os Santos, São Sebastião, Monte Pascoal. Antes de se 
batizarem os gentios batizou-se a terra encontrada. De certa 
maneira, desta forma, o Brasil foi simbolicamente criado. 
Assim, apenas nomeando-o, se tomou posse dele, como se fora 
virgem.” (TODOROV, 1983). 
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Fig. 7: Desembarque de Cabral em Porto Seguro Oscar Pereira da Silva 

Acervo Museu Paulista – USP 
 

De uma forma equivocada para muitos, a história do Brasil começa à partir do 

“descobrimento”, ignorando a existência de sociedades já ocupantes da “nova terra”, em 

pleno curso de sua própria história. Sendo assim, não se pode mais esquecer a inclusão 

dessas sociedades na história do Brasil, em outras palavras, os índios fazem parte da 

nossa história, uma vez que aqui já  se encontravam quando da chegada do europeu, 

aqui continuaram como agentes dessa história e se mantém até os dias atuais. 

Conhece-se muito pouco acerca da história indígena no Brasil, uma vez que não 

utilizavam a escrita, restam apenas os relatos de cronistas, viajantes, oficiais e religiosos 

que nos séculos XVI e XVII, deixaram registros a cerca dos nativos com os quais 

tiveram contato, sem, obviamente, a preocupação de não se deixar influenciar pelos seus 

valores e idéias nos relatos que elaboraram. 

Não se pode supor, também, que as sociedades indígenas atuais reflitam a realidade das 

sociedades pré-coloniais, uma vez que, após o contato com o colonizador, 

reestruturaram-se, moldados pela  situação colonial , provocando perda de diversidade 

cultural e identidades étnicas, resultante de reagrupamentos diversos do ponto de vista 

étnico. 

O contato dos grupos humanos da “nova terra” com os do “velho continente”, 

resultou em um processo de diminuição radical do número de indivíduos nativos. Este 

fato não se deve apenas a ação de doenças trazidas pelo europeu, das quais os nativos 

não  tinham defesas imunológicas, mas também as formas de domínio ditas 

“civilizadoras”, resultantes da ambição e exploração dessa nova terra. 
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A política indigenista da colônia se baseava no agrupamento de diversas 

sociedades étnica e culturalmente distintas, em aldeamentos religiosos ou particulares 

que pretendiam “levar a civilização através da religião (catequese)”. 

A escravidão indígena, embora muito utilizada, não interessava a Coroa já que o 

tráfico atlântico de escravos era extremamente lucrativo para o Reino. As bandeiras 

tiveram seu auge no momento de declínio na entrada de escravos africanos no Brasil, 

ocasionado por uma ruptura deste tráfico, no período entre 1625 e 1650. Os nativos 

capturados pelas bandeiras eram vendidos como escravos para suprir a demanda de mão 

de obra neste período. 

 
• Os nativos do litoral 
 

Os registros feitos pelos cronistas na época do contato, identificam uma certa 

homogeneidade cultural com relação a essas sociedades litorâneas que pertenciam a 

uma mesma família lingüística, a Tupi – Guarani. Apesar dessa homogeneidade,  nesses 

mesmos  relatos, ficam evidenciadas algumas diversidades: 

 
“..os cronistas são coincidentes em identificar os Tupinambás, 
de Angra dos Reis para o norte, sendo que de Cananéia para o 
sul estavam os Carijós, ou Guaranis. Entre eles estavam os 
Tupiniquins.” (SCATAMACCHIA, 1989) 
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Fig. 8: Distribuição das “nações” Tupi-Guarani da costa 
Laboratório de Ensino e Material Didático - História  USP 

http://www.fflch.usp.br/dh/lemad/?p=1329 
 

 

 

                                                              Fig. 9: Família Tupinambá 
Gravura de T. de Bry, século XVI. 
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• Os nativos do Vale do Paraíba 
 

São identificados, quando ocupantes das terras altas, em sua maioria, como 

pertencentes a família lingüística Macro-jê. Nos documentos históricos são chamados 

de Purís e Coroados. Coroado é um nome genérico, dado pelos portugueses, a uma 

grande diversidade étnica de sociedades nativas, devido ao seu corte de cabelo se 

igualar aos dos sacerdotes europeus. 

Entre essa diversidade cultural, podemos citar: Purus, Araris, Mitiris, Puris, 

Petas, Tampruns, Xeminins, Chuminins, Sasaricons, Xumetós, Tapurús e Bacumins. 

 

 
Fig 10: Indios Coroados 

Rugendas 
www.saofidelisrj.com.br 

 

Para conhecermos mais profundamente a história do Brasil, não podemos 

esquecer  das sociedades nativas que dela fazem parte. Entender a grande pluralidade 

étnica e cultural que lhes são características, seu papel antes, durante e depois da 

colonização, inclusive como agentes formuladores de acordos com a coroa, de 

estratégias de sobrevivência, as quais as permitiram, embora e de forma distinta e bem 

reduzida de seus antepassados, se manterem parte da população brasileira atual. 

É necessário acabar com os pré-conceitos estabelecidos no ultrapassado 

pensamento evolucionista, o qual classifica de “primitivo” o que é diferente dos padrões 

“eurocêntricos” de “civilização”. 
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Fig. 11: A ocupação do território brasileiro 
http://pibmirim.socioambiental.org/onde-estao  
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3.0 – Caminhos do Ouro 

No Brasil colônia a costa era muito conhecida e movimentada, enquanto o 

interior era ainda pouco explorado.  A criação de rotas terrestres para o interior, foi 

motivada pela busca de riquezas minerais e resultou no povoamento das áreas até então 

conhecidas como “sertão de índios brabos”. 

 
3.1 Caminho de Paraty 

A bandeira de Fernão Dias (o Caçador de Esmeraldas), no final do Séc. XVII, 

resultou na descoberta do cobiçado “ouro das Geraes”. Desta forma, tornou-se 

necessária a abertura do primeiro caminho que ligaria São Paulo, Rio de Janeiro e as 

Geraes, a ser utilizado para o escoamento da  mercadoria. Este caminho ficou conhecido 

como “Caminho de Paraty”. 

 Paraty, como porto de escoamento do ouro para o Rio de Janeiro, alcançou 

importância e desenvolvimento. 

Este caminho era considerado longo (cerca de 3 meses de viagem) e perigoso, 

devido à possibilidade de pirataria, gerando a necessidade de uma nova solução para o 

transporte do ouro. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.12: Mapa do Caminho Velho para as Minas Gerais, ano de 1707. 
www.serqueira.com.br/mapas/cam6.htm 
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3.2 Caminho Novo 

O governador do Rio de Janeiro Arthur de Sá Menezes, para solucionar o 

problema do Caminho de Paraty, encomenda a Garcia Rodrigues Paes, filho do Caçador 

de Esmeraldas, a abertura de um novo caminho, cuja execução e planejamento ficariam 

às custas de Garcia. Sendo assim, em 1698, dá-se inicio ao desbravamento das matas, 

abrindo as trilhas do que viria a ser o “Caminho Novo das Minas”, concluído nos 

primeiros anos de 1700.  

A nova via que substituía o Caminho de Paraty, agora chamado “Caminho 

Velho”, partia do porto fluvial do Pilar (Campos Elísios, Duque de Caxias - RJ) à Borda 

do Campo (atual Barbacena - MG), proporcionava  o transporte mais seguro e rápido do 

ouro, (cerca de 1 mês ), e facilitava a cobrança do “quinto” (imposto real). 

Garcia recebeu em troca de seus serviços o cargo de Guarda- Mór das Minas 

(1702), a concessão para o aluguel de embarcações e sesmarias para si e para seus 

filhos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 13:  Francisco Tavares de Brito: Itinerário Geográfico Com a Verdadeira Descripção dos Caminhos... 
da Cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro Até as Minas do ouro – Ano 1732. 
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Fig. 14: Mapa do Caminho Novo das Minas 

Fonte: Notas Para a História da Vila de Paty do Alferes- Frei Aurélio Stulzer 
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Fig. 15: Trecho do Caminho Novo no atual centro do Município 

 
A partir da Estação de Paty do Alferes, o traçado do Caminho Novo, se mantém  

ao longo da linha férrea. 
 
3.3 Variante do Proença 
 

Apesar do novo caminho ser mais seguro e rápido para o transporte do valioso 

produto, a Serra do Couto era considerada perigosa e íngreme, gerando a necessidade de 

um desvio. 

O projeto foi solicitado novamente à Garcia, mas por ele recusado. Desta forma, 

o novo traçado se inicia na década de 1720 pelo Sargento-Mór Bernardo Soares 

Proença. O desvio fica conhecido como “Variante do Proença”, e tinha início no porto 

de Inhomirim, Magé – RJ e encontrava o Caminho Novo em Paraíba do Sul. 
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Fig. 16: Mapa do Caminho Velho, Caminho Novo e Variante do Proença 
Fonte: http://www.serqueira.com.br/mapas/cam1.htm 

Caminho de Paraty ou Caminho Velho. 

Trecho marítimo do porto de Paraty ao porto do Rio de Janeiro. 

Caminho Novo das Minas. 

Variante do Proença. 
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4.0 – Primeiras Sesmarias da Região 
 

Com o objetivo de povoar as terras ao longo da nova via de penetração, o 

Caminho Novo, a Coroa Portuguesa concede a doação de sesmarias, das quais algumas 

seriam o ponto de origem de povoados, que se tornariam os  atuais municípios das 

regiões fluminense e mineira do Caminho Novo. 

Obs: Sesmarias – Porções de terra doada pela Coroa “a quem as quisesse 

cultivar”. 

Na região do atual Município de Paty do Alferes, as primeiras sesmarias 

concedidas foram: 

 
• Roça do Alferes (anterior a 1710) – Francisco Tavares. 

 
• Roça do Pao Grande (entre 1710 e 1712) – Martins Corrêa Vasques. 

 
• Roça do Capitão Marcos da Costa (entre 1710 e 1712) – Marcos da Costa da 

Fonseca Castelo Branco. 

 
 Fica claro o pioneirismo da Roça do Alferes como primeiro núcleo de 

povoamento da região e epicentro de formação do município. 

 
4.1 Roça do Alferes 

O trânsito no Caminho Novo devia  ser  vigiado e guarnecido.  A tarefa coube ao 

Alferes de  Infantaria Francisco Tavares.  Patrulhando uma região ainda despovoada, 

Tavares instalou algumas lavouras em nosso território para garantir o abastecimento das 

tropas.  As lavouras se tornaram um ponto de referência e apoio para os viajantes, 

ficando conhecidas como “Roça do Alferes”. Primeiro ponto de  povoamento de toda a 

região. 

Em 1709  Tavares foi promovido a Capitão-Mor do trecho do “Caminho Novo”, 

localizado entre a serra do Mar e o Rio Paraíba do Sul.  A promoção trouxe a obrigação 

de representar e exercer a autoridade numa região que começava a crescer. Desta forma, 

Tavares transformou a “Roça do Alferes” em “Sítio do Alferes”, nome que passou a  
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designar  sua propriedade  e toda a região onde ela se encontrava, popularmente também 

chamada de “Alferes”. 

            O centro político e administrativo da região foi estabelecido por Tavares em sua 

propriedade.  

 
4.2 Capela Curada 

A comunidade que se formava no novo povoado carecia de amparo religioso, 

competindo a Tavares suprir tais necessidades. 

Para isto, torna público o oratório particular de sua propriedade, dedicado a N. 

Sra. da Conceição. As missas e eventos religiosos eram oficiados pelo Bispo do Rio de 

Janeiro, D. Francisco de São Jerônimo, na agora “Capela Curada”3. 

Por se tratar de uma Capela  familiar, tornou-se pequena para atender o crescente 

número de habitantes que chegavam na região, aumentando consideravelmente a sua 

população. Se fez  necessário a construção de um templo maior para servir de Matriz. 

Francisco Tavares começou então a erguer, ainda em suas terras, a Capela que 

viria a ser a 1ª Matriz de N. Sra. da Conceição.  

 
“Escritura de doação para patrimônio de uma capela que faz o 
cap. Francisco Tavares e obrigação de hipoteca: Saibam quantos 
este público instrumento de escritura de doação para patrimônio 
virem que no ano de nascimento de N.S.J.C de mil setecentos e 
trinta e nove, aos treze dias do mês de março do dito ano, nesta 
cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro no escritório ao 
diante nomeado apareceu presente o cap. Francisco Tavares, 
morador no Caminho das Minas e pessoa de mim reconhecida 
pelo mesmo aqui nomeado, e logo por êles me foi dito, em 
presença das testemunhas, ao diante nomeadas e assinadas que 
êle é senhor e possuidor de uma fazenda que planta vários 
legumes comestíveis, sito no Caminho das Minas, indo pelo o 
Couto, no sítio chamado do Alferes, que consta de meia légua de 
terra em quadra(...)”. (STULZER, 1944) 

 

 

 

 

                                                           
3
 Capela Curada: Ministrada, em caráter permanente, por um pároco ou cura, é igualada a Paróquia. 
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A escritura de doação citada, foi lavrada no Cartório do Tabelião Leonardo 

Cardoso da Silva, na cidade de S. Sebastião do Rio de Janeiro, em 13 de março de 1739. 

 

4.3 Criação da Freguesia 
 
A Capela Fo i benzida em 26 de abril de 1739.  

Por resolução de sua majestade D. José V, por alvará de 11 de janeiro de 1755, a 

capela foi elevada a condição de paróquia, tornando-se “Freguesia de N. Sra. da 

Conceição do Alferes”4. A propriedade de Tavares passou a ser conhecida como 

“Fazenda da Freguezia”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
4
 Sede de uma igreja paroquial que também servia para administração civil. 
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5.0 Fazendas de Café 

A  pedido do Governador do Pará, em 1727, Francisco de Melo Palheta, 

conseguiu sementes de café na Guiana Francesa, e levou-as  para Belém do Pará. 

O Rio de Janeiro recebe as primeiras mudas em 1760, sendo logo cultivadas em 

vários locais da cidade. 

Em seguida a produção se expande para o interior do estado, originando as 

grandes fazendas de café. 

 
5.1 Café no Vale do Paraíba 

No Vale do Paraíba o café começa a ser plantado na região de Bananal e 

Resende (Campo Alegre), em seguida, o produto se difunde ao longo do Vale, tanto 

fluminense quanto paulista, de uma forma simultânea, principalmente nas propriedades 

ao longo do “Caminho Novo”, em locais como Paty do Alferes, Sacra Família e 

Vassouras, passando a ser a cultura dominante nesses locais.  Os “Barões do Café” 

começam, então, a formar a aristocracia rural do Vale, eram pessoas abastadas, que 

vinham do Rio de Janeiro, Minas Gerais ou Portugal.  Os provenientes de Minas vieram 

em busca de mais riquezas, devido ao esgotamento das jazidas de ouro. Esta elite 

cafeeira representou a força política e econômica do Império. 

Desta forma, começa o lucrativo “ciclo do café” no Vale do Rio Paraíba, 

característico do Séc. XIX. 

 
5.2 Principais Fazendas da Região 

 
• Fazenda Monte Alegre – situa-se à margem da estrada que liga Miguel Pereira 

à Paty do Alferes, no bairro de Pedras Ruivas.  Seu primeiro proprietário e 

fundador foi Francisco das Chagas Werneck.  Em 1853 foi adquirida pelo Barão 

de Paty do Alferes, Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, filho de Francisco 

Peixoto de Lacerda e Ana Matilde Werneck, filha de Inácio de Souza Werneck, 

tronco inicial da família Werneck.  O barão de Paty do Alferes foi um grande 

      fazendeiro, possuindo sete fazendas, e cerca de mil escravos.  Seu filho 

primogênito, Luis Peixoto de Lacerda Werneck foi seu sucessor. 
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Fig. 17: Fazenda Monte Alegre 
Acervo INEPAC 

 
• Fazenda da Freguezia (atual Aldeia de Arcozelo) – seus proprietários de 

destaque foram o Capitão-Mor-de-Ordenança Manoel Francisco Xavier e sua 

esposa Francisca Elisa Xavier.  Proprietário de três fazendas: Freguezia (atual 

Aldeia de Arcozelo), Santa Tereza e Maravilha.  A rebelião ocorrida em 1838, 

com a fuga de 80 escravos, entre eles Manoel Congo e Mariana Crioula, teve 

início nesta fazenda.  Seu filho adotivo Gil Francisco Xavier, a hipotecou para 

saldar dívidas, não tendo honrado a hipoteca, a fazenda passou as mãos do 

Visconde de Arcozelo, que mudou seu nome para Fazenda Arcozelo. 

 

Fig. 18: Fazenda da Freguezia (atual Aldeia de Arcozelo) 
Acervo IAHMP 

 
• Fazenda Ubá – Inicialmente um engenho de açúcar e cachaça, situada as 

margens do Caminho Novo, teve como fundador e primeiro proprietário o Sr. 

José Rodrigues da Cruz.  A residência foi edificada por seu sobrinho João   
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      Rodrigues Pereira de Almeida.  Em 1816, hospedou-se no engenho, o botânico 

Augusto de Sant-Hilaire, em sua primeira visita ao interior do Brasil.  Em 1859, 

a fazenda foi visitada pelo francês Charles Ribeyrolles.  João Rodrigues se 

tornou mais tarde, o Barão de Ubá. (atualmente município de Vassouras) 

 

Fig 19: Fazenda Ubá  
Acervo INEPAC 

 
• Fazenda Sant’Ana do Vale – Situa-se no Vale das Videiras, na estrada que liga 

Paty do Alferes a Araras.  Seu primeiro proprietário foi Inácio de Souza 

Werneck.  A fazenda resultou do desmembramento de uma sesmaria cedida 

desde a abertura do Caminho Novo.  Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, 

foi hóspede da fazenda mais de uma vez. 

Fig. 20: Fazenda Sant’Ana do Vale  
Acervo IAHMP 
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• Fazenda Pao Grande – É uma das fazendas/engenho mais antigas do Vale do 

Paraíba.  Antonil5 faz menção à sua atuação como engenho.  Foi visitada por 

Sant-Hilaire em 1816.  Foi transformada  em fazenda de café, provavelmente, 

depois da segunda década dos oitocentos, quando era de propriedade do Barão 

de Capivari e depois de seu filho o Visconde de Ubá, ambos Joaquim Ribeiro de 

Avelar. 

Fig. 21: Fazenda Pao Grande – Paty do Alferes (RJ) 
Acervo INEPAC 

 
• Fazenda Boa Vista – Sesmaria  concedida em 1751, a Domingos Gonçalves e 

José Alves, provenientes da Freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Iguassú.  
Foi adquirida por Manoel de Azevedo e passou por herança a seu filho.  Antes 
de 1886, já como fazenda produtora de café, pertenceu a Luiz de Moraes França 
(português) e seu filho Severino José França.  A fazenda foi hipotecada ao 
Banco do Brasil, passando, então, por venda para Felipe José Dutra, que a 
comprou direto do Banco em 1886.  Em 1895 foi vendida para o Dr. Paulo César 
de Castro. 

                                                  Fig. 22: Fazenda Boa Vista 
                                                                        Acervo IAHMP 

                                                           
5
 André João Antonil ou João Antônio Andreoni, SJ. Nasceu em 6 de fevereiro de 1649 em Luca, na 

Toscana (Itália),entrou para a Companhia de Jesus em Roma em 20 de maio de 1667 com 18 anos de 
idade e faleceu na Bahia aos 77 anos, Publicou a obra, Cultura e Opulência do Brasil, que foi escrita 
depois de uma experiência de 25 anos em solo brasileiro. 
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• Fazenda do Governo – Originou-se da sesmaria concedida em 1716 a 

Francisco Gomes Ribeiro: “... terras devolutas no Caminho Novo das Minas 

entre a data de roça que foi de Marcos da Costa e a Rocinha chamada do 

Governo”.  Posteriormente a fazenda foi de propriedade de Antonio Teixeira 

Gomes e sua esposa Ana Inácia de Jesus, passando para seus herdeiros depois de 

1809: João Teixeira Gomes; Maria Inácia de Jesus, casada com José Dutra 

Navarro; José Teixeira Gomes.  Depois de 1810, Jose Dutra do Espírito Santo 

compra a fazenda de herdeiros.  Foram também proprietários: Francisco da 

Silveira Duarte Junior;  

Venâncio Silveira Duarte e João Dias Baltar.  Em 1943, foi vendida ao Sr. 

Andor Bocor, que loteou a área, colocou luz e fez muitas benfeitorias. 

(Fonte: O Vale do Paraíba e a Arquitetura do Café – Augusto C. Da Silva Telles) 

 

• Fazenda da Piedade (atual Sta. Cecília) – A primeira moradia desta fazenda 

foi construída na margem direita do Ribeirão de Sant’Ana, aproximadamente em 

1771, por Manoel de Azevedo Mattos. A segunda moradia, na margem esquerda 

do Ribeirão Sant’Ana, também foi construída por ele, em 1780. Deixou como 

herdeiros Ignácio de Sousa Werneck (padre), que herdou as duas moradias, 

Manoel de Azevedo Ramos, que herdou a sesmaria do Sacco e Anna de Jesus, 

que herdou a sesmaria de Monçores. Em 1822, morreu o Padre Wernek na 

Fazenda da Piedade que é dividida. Assim a primeira moradia ficou para o filho 

José de Souza Wernek, que a vendeu ao vizinho, Francisco Peixoto de Lacerda 

Brum. Já a segunda das moradias, a Fazenda da Piedade, ficou para a filha, Ana 

Mathilde Werneck, casada com Francisco Peixoto de Lacerda. Em 1848, morreu 

Francisco Peixoto de Lacerda, cujo único herdeiro, Francisco Peixoto de 

Lacerda Wernek (futuro Barão do Paty do Alferes ), comprou do primo, 

Francisco Peixoto de Lacerda Brum as terras e a primeira moradia e recompôs a 

Fazenda da Piedade do tempo de seu bisavô. Esta propriedade foi a fazenda base 

do Barão do Paty do Alferes, embora este morasse na Fazenda de Monte Alegre.  
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Até 1891, a Fazenda da Piedade (completa) ficou com a família Werneck.  

O Major Luiz Werneck Teixeira de Castro, filho do Visconde Arcozelo, a 

vendeu para o Coronel Joaquim Ribeiro de Avellar. (atualmente município de 

Miguel Pereira). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 23: Fazenda da Piedade, (1976) 
Acervo INEPAC 

(Fonte: Inventário das Fazendas do Vale do Paraíba - INEPAC) 

 
5.3 Criação da Vila 
 

No início do século XIX, a Freguesia do Alferes havia se expandido e novas 

localidades já apareciam nos mapas.  Dentre elas, Terra de Patis, um pequeno arraial 

situado nos limites do atual centro da cidade, cujo nome era devido à abundância de 

“palmeiras pati”.  Face ao seu desenvolvimento e posição geográfica, em 1816 foi 

iniciado um movimento para transformação da Freguesia do Alferes em Vila6, não sem 

muita briga sobre o local que abrigaria a sede da Vila.  Manoel Francisco Xavier, então 

proprietário da fazenda Freguezia, se utiliza de seu prestígio na Corte com o intuito de 

não ceder terras de sua propriedade, a mesma posição tomada por Antônio Luís 

Machado, proprietário da Terra de Patis. Após quatro anos de discussões, e longos 

processos judiciais, o Alvará Régio de 4 de setembro de 1820 determinou que a Vila 

fosse erguida no arraial dos Patis (propriedade de Machado), da Freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição do Alferes.  E assim, num exercício simplista de composição, El  

                                                           
6
 Unidade político  administrativa autônoma, equivalente a município. 
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Rey resolveu batiza-la de Vila do Pati do Alferes, nome que se mantém até os dias 

atuais.  

Os primeiros juizes ordinários e vereadores da recém criada Vila, foram:  

 

- Juízes Ordinários: 

• Manoel Francisco Xavier.  

• Francisco das Chagas Werneck.  

 

- Juiz de Sesmarias: 

• Antônio Luís Machado. 

 

-     Vereadores:  

• Antônio Gomes da Cruz. 

• Manoel João Goulart. 

• José Lopes de Pontes.  

• José Luiz França. 

 

NOTA:  A estrada do Comércio (1812) e a da Polícia (1820), cortavam a vila de Paty . 
Ambas  tinham como finalidade facilitar o escoamento dos produtos agrícolas, fato que 
facilitou e valorizou o povoamento da região. 
 

Alvará de 4 de Setembro de 1820 -Criação da Villa do Paty do Alferes. 

“ EU EL – REI Faço saber aos que este Alvará com força de Lei virem: Que sendo – 

Me presente em Consulta da Meza do Meu Desembargo do Paço há necessidade que ha 

de ser crear huma Villa na Freguezia de Nossa Senhora da Conceição do Alferes, do 

Termo desta Cidade, a fim de facilitar aos seus habitantes que passão de oito mil, a mais  

prompta administração da Justiça, e obviar – lhes os graves incommodos, e prejuizos 

que experimentão em virem frequentemente a esta Corte demandar os seus recursos na  
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distância de vinte e cinco e trinta legoas: E verificando – se pelas informações do actual 

Ouvidor da Comarca, e vestoria, e averiguações legaes, o que elle procedeo, não haver 

outro algum local dentro daquella Freguezia mais adquado para nelle ser erigir a dita  

Villa do que o que offerece o sítio denominado do Paty; não só por ser mais plano, e 

mais central, e cruzarem alli as estradas de duas Freguezias comvisinhas, que devem 

constituir o Districto da mesma Villa; mas tambem por se acharem nelle já estabelecidas  

muitas habitações, que formão huma especie de Arraial com capacidade, e proporções 

vantajosas para novos edificios; sendo por isso o mais próprio para o assento da Igreja 

Matriz, e consequentemente para a mais opportuna e facil administração dos 

Sacramentos: Tendo consideração a todo o referido, e ao mais que se Me expoz na 

mencionada Consulta, em que foi ouvidor o Desembargador Procurador de Minha 

Coroa e Fazenda: Hei por bem Crear no sobredito Lugar do Paty huma Villa com a 

denominação de “Villa do Paty do Alferes” que tera por termo todo o territorio entre as 

Villas de São João do Principe, e de São Pedro de Cantagallo; limitando – se ao Norte 

pela Serra da Mantiqueira e pelo Rio Parahibuna; e ao Sul pelo seguimento da Serra Do  

Mar e Cordilheira do Tangoá; ficando porém excluida do mesmo Termo a Freguezia de 

Nossa Senhora da Gloria de Valença que já Fui Servido Mandar eregir em Villa. A 

Camara da predita Villa do Paty do Alferes se comporá de dous Juizes Ordinarios, tres  

Vereadores e hum Procurador do Conselho que Sou Servido Crear para ella assim como 

a dous Almotacés, dous Tabelliães do Público, Judicial, e Notas, hum Alcaide, e o 

Escrivão do seu cargo, ficando annexos ao Officio do primeiro Tabellião od de 

Escrevão da Camara, Almotaceria, e Sizas; e ao do segundo Tabellião e de Escrivão dos 

Orfãos: Os quaes empregos todos serão exercitados na conformidade das Leis, e 

Regimentos que lhes são respectivos. Ficarão pertencendo á Camara da mesma Villa 

todas as rendas relativas ao mencionado territorio, que atégora pertencião ao Senado da 

Camara desta Cidade, de cujo Termo he desmembrada: E para seu patrimonio lhe serão 

concedidas pela Meza do Meu Desembargo do Paço duas Sesmarias de meia legoa de 

terra em quadro cada huma, conjuncta ou separadamente, aonde as houver  
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desembaraçadas; as quaes a Camara, depois de havidos os respectivos Titulos pelo 

expediente da mesma Meza, poderá afforar em pequenas porções por Emprazamentos  

perpetuos com Fóros razoaveis, na fórma da Lei de vinte e tres de Julho de mil 

setecentos sessenta e seis, e com o Laudemio determinado da Ordenação do Reino. 

O Ministro que for encarregado da erecção da dita Villa fará levantar Pelourinho, Casas 

de Camaras, Cadêa e mais officinas debaixo da inspecção da Meza do Meu Desembargo 

do Paço, e á custa dos moradores da mesma Villa e seu Termo. Pelo que Mando á Meza 

do Meu Desembargo do Paço e da Consciencia e Ordens; Presidente do Meu Real 

Erario; Conselho da Minha Real Fazenda Regedor da Casa da Supplicação; e ao todos 

os Tribunaes, Ministros de Justiça e quaesquer outras pessoas, a quem o conhhecimento 

deste Alvará haja de pertencer, o cumprão e guardem, e façam cumprir e guardar como 

nelle se contém, não obstantes quaesquer Leis, Alvarás, Regimentos, Decretos ou 

Ordens, que o contrario determinem; porque todas e todos Hei por derogadas, como se 

delles e dellas Fizesse expressa e individual menção para o referido effeito sómente 

ficando aliás sempre em seu vigor. E valerá como Carta passando pela Chancellaria 

posto que por ella não há de passar e o seu effeito haja de durar mais de hum anno, sem 

embargo da Ordenação em contrario. Dado no Rio de Janeiro a 4 de Setembro de 1820. 

Com a Rubrica de Sua Magestade.” 

- Registrado na Secretaria do Desembargo do Paço do Brazil no Livro Segundo a folha 

126; e impresso na Impressão Regia. 

(Fonte: Collecção da Legislação Portugueza. Legislação de 1811 a 1820. Lisboa: 
Tipografia Maigrense,1825). 
 
(Grafia Original). 

 

5.4 Mudança da Vila para Vassouras 
 

A mudança se tornou possível em função da apresentação de uma proposta 

sugerida e enviada pelo ministro da Justiça Hónorio Hermeto Leão, que se transformou 

em um questionário com perguntas pertinentes ao desenvolvimento da vila de Paty do 

Alferes. Nesse questionamento, era perguntado: qual a melhor divisão do termo  
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município? Quais os melhoramentos de que necessitava o Município? Onde melhor 

conviria estabelecer a cabeça da vila? 

         Na sessão que decidiu o futuro da vila, nota-se a realização de uma votação. Nesta 

foi observado uma unanimidade pela transferência. Por conseguinte, os votos 

pertenceram aos vereadores Laureano Correa e Castro, Francisco das Chagas Werneck,  

Joaquim Ribeiro de Avelar, Pacheco de Mello e Vasconcellos. Sendo que Francisco 

Jose Teixeira Leite não esteve presente, justificando sua ausência em função da longa 

distância a ser percorrida.Mas, nesta votação uma questão deve ser destacada, a 

ausência de Manoel Francisco Xavier, que era membro da recém formada Câmara do 

ano de 1833 e, foi substituído por Francisco das Chagas Werneck.  Dessa maneira,  

Paty do Alferes a partir de 1833 ficou subjugado administrativamente à 

Vassouras que passou a categoria de vila, enquanto a antiga sede, Paty, foi 

depreciada a freguesia. 

 
5.5 Atual Matriz 
 

A Matriz, em estilo colonial,  teve sua construção iniciada em 1840 às custas do 

Capitão-Mor de Ordenanças Manoel Francisco Xavier, sendo concluída após a sua 

morte,  por sua esposa D. Francisca Eliza Xavier que, mais tarde, foi agraciada com o 

título de Baronesa da Soledade. 

 À entrega das chaves à Irmandade de Nossa Senhora da Conceição foi feita  no 

dia 31 de maio de 1844.   

A Matriz foi entregue totalmente mobiliada possuindo valioso acervo, do qual 

ainda podemos encontrar várias peças, entre elas a Imagem de Nossa Senhora da 

Conceição e de Nossa Senhora do Rosário, ambas do Séc. XIX.   

O terreno onde foi construída a Matriz, foi doação do mesmo casal, a quem se 

deve a construção, assim como vários outros terrenos que se tornaram patrimônio da 

Igreja. 
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                                  Fig. 24: Matriz de N. S. da Conceição de Paty do Alferes (RJ)  
                                                        Fachada original, anterior à 1944 
                                                                      Acervo IAHMP 
 

  

                               

                                Fig. 25:Imagem de N. S. da Piedade Séc. XVIII 
                                                                    Acervo IAHMP 
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Fig. 26:  Galeria dos Fundadores 

                  Capitão-Mor Manoel Francisco Xavier e D. Francisca Eliza Xavier 
Acervo IAHMP 

 

 

Nota: Em 17 de outubro de 1973, a Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Paty do 
Alferes foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 
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6.0 Rebelião de 1838 

6.1 Berço Africano 
 

Não podemos falar de uma única África, ou seja, não há “africano” e sim 

“africanos”, pois existem na África condições culturais diversas, fazendo surgir grupos 

com grandes diferenças culturais, étnicas e lingüísticas. 

As populações africanas distribuíam-se em grande diversidade e riqueza cultural. 

Podemos falar de três grandes grupos africanos que vieram para o Brasil, de 

acordo com as culturas que representam (segundo Arthur Ramos): 

 
• Culturas Sudanesas – povos iorubanos, da Nigéria (Nagô, Ijechá, Eubá 

ou Egbá, Ketu, Ibadan, Yebu ou Ijebu e grupos menores); deomeanos (Gêge, Ewe, 

Fon ou Efan e grupos menores); Fanti e Achanti, da Costa do Ouro (Mina 

propiramente dito, grupos menores da Gâmbia, Serra Leoa, Libéria, Costa da 

malagueta, Costa do marfim, etc.); 

 
• Culturas Guineano-Sudanesas Islamizadas ou Negro-Moamentanos – 

Peul (Fula, Fula, etc.); Mandiga (Solinke, Bambara,etc.); Hauça; Tapa; Borem; 

Gurusi e outros grupos menores; 

 
• Culturas Bantas – constituídas por várias tribos dos seguintes grupos: 

Angola-Congolês e Contra-Costa. 

Estes três grupos são os de maior contribuição do elemento africano em todos os 

aspectos da cultura brasileira. 

Nota: Entre os elementos do segundo grupo, destacam-se negros responsáveis pela 
revolta dos Malês, ocorrida na Bahia em 1835. 
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Fig. 27: Algumas etnias africanas trazidas para o Brasil. 

 
6.2 Tráfico Negreiro 
 

Vários tipos de embarcações foram usadas para o transporte de escravos do 

Continente Africano, desde charruas à caravelas.  Com o passar do tempo, embarcações 

mais específicas foram empregadas.  A ambição dos traficantes resultou em carregar os 

navios com o dobro de “peças” de sua capacidade, o que acarretava a perda de muitos 

escravos por falta de água, alimento, espaço e doenças.  As viagens duravam em média 

45 dias.  O tráfico negreiro foi, acima de tudo, um negócio extremamente lucrativo. O 

tráfico se dirigiu para Guiné, Angola e Costa da Mina.  Os primeiros escravos que  
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chegaram ao Brasil vinham da Guiné Portuguesa (Senegal, Serra Leoa – a costa 

Malagueta) e foram principalmente para os canaviais da Bahia e Pernambuco. 

Angola se destacou como grande fornecedor de escravos, desde o início do 

século XVIII .  De Angola e do Congo vieram negros conhecidos por: Caçanges, 

Benguellas, Rebollos, Cambindas e Muxicongos, de língua banto.  Da região de 

Moçambique (Contra-Costa), vieram  escravos Macuas e Angicos.  Da Costa da Mina 

(Golfo da Guiné) vieram do litoral: Nagôs, Gêge, Fantis, Axantis, Gás e Txis (Mina), e 

do interior (Sudão Islamizado): Hauças, Kanúris, Tapas, Grúncis, Fulas e Mandingas. 

 

Fig. 28: Navio Negreiro 
Rugendas 

Fig. 29: Desembarque de escravos negros vindos d’África 
       Biblioteca Municipal, SP 
                   Rugendas 
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Fig. 30: Principais rotas do tráfico de escravos 
 
 

A princípio, os africanos foram trazidos para o Brasil para trabalhar na produção 

açucareira.  O trabalho negro substituiu o trabalho indígena por motivos políticos e 

principalmente econômicos, uma vez que o tráfico negreiro era uma atividade muito 

lucrativa para a Coroa.  A mão de obra escrava foi empregada em várias áreas, como a 

economia açucareira, na agricultura de abastecimento interno, nas lavouras de algodão, 

na criação de gado, na exploração de riquezas minerais, nas pequenas manufaturas, no 

trabalho doméstico, no café, e em todo tipo de ocupações urbanas. 

    O escravo  era uma das três forças que caracterizaram  o processo de 

exploração da nova terra, são elas: a escravidão, a monocultura e o latifúndio, marcando 

desta forma, a organização econômica e social do Brasil. 
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                                                            Fig. 31: Escravas no Pilão 
                                                                        Victor Frond 

 

                                                                     Fig. 32: Engenho  
                                                                             Debret           

 
 

Fig. 33: Escravos na roça,  
Victor Frond 
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6.3 Escravidão 

         Entre as várias práticas sociais encontramos a escravidão. Basicamente se resume 

ao direito de propriedade de um ser humano sobre o outro. Este, último, passa a ser 

designado por escravo. 

Diferentemente de uma grande parcela do imaginário coletivo, a escravidão não 

se restringiu aos negros. Nas sociedades mais antigas nos deparamos com esta prática, 

que não estava relacionada à cor da pele.  

Várias eram as formas de escravizar, destacamos a guerra. Quando feitos 

prisioneiros os derrotados eram transformados em escravos. E, muitos casos eram 

vendidos em leilões públicos. 

Fig. 34: Mercado de escravos 
Jean-Léon Gérôme 

  
Na história do Brasil, os primeiros a serem transformados em escravos foram os 

nativos (índios). A utilização da mão-de-obra indígena durou até o final do século 

XVIII. Mas, já no século XVI começaram a chegar cativos africanos. 
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A compra dos escravos no continente africano era realizada nos portos, local 

onde eram avaliados e comercializados. Salientamos que os negociantes ficavam no 

litoral sem entrar a savana africana. Era lá, nas savanas e florestas, que as tribos 

africanas se guerreavam e aprisionavam os derrotados, comercializando-os nos portos 

de embarques. 

Apesar de todo o sofrimento vivido pelos que construíram nossa história, não 

podemos dizer que os escravos foram o tempo todo vítimas ou heróis. Em muitos 

momentos, os cativos negociavam com o seu proprietário na busca de melhorias. E, 

nesta negociação verifica-se o funcionamento do sistema escravista. Os senhores 

cediam para melhor controlar e os escravos pediam para melhor sobreviver. 

Mas, é nessa relação, quando a solicitação dos cativos não era atendida, que se 

verificou o início de diversas fugas. 

 
6.4 Manoel Congo e a Rebelião de 1838 
 

No dia seis de novembro de 1838, oitenta e poucos escravos saíram da fazenda 

Freguesia (Aldeia de Arcozelo). Estes cativos foram em direção a fazenda de morada 

(Maravilha) do capitão Manoel Francisco Xavier. Nesta última, chamaram mais 

escravos para participarem da insurreição. 

 Ainda, na fazenda Maravilha, tentaram um “acerto de contas” com o capataz e 

arrombaram algumas instalações retirando, das mesmas, milho, farinha, açúcar, animais, 

ferramentas... . Após este “assalto”, o grupo, que já contava com cento e poucos 

escravos, se dirigiu à mata para se encontrar com outros cativos liderados por Epifâneo 

Moçambique. Epifâneo era propriedade de Paulo Gomes Ribeiro de Avelar. 

 Após o encontro, os revoltosos já somavam duzentos e poucos, número esse, 

estimado, fornecido pelos próprios sublevados nos processos de homicídio e 

insurreição. O objetivo era se estabelecer longe das garras dos seus senhores, formando 

possivelmente um quilombo (local de refúgios para os escravos). 

 Apesar da organização desta sublevação, sua duração foi muito curta. Do seu 

início, seis de novembro, até seu término, contamos cinco dias. No dia onze foi o 

confronto com a força de captura e dois dias depois, treze de novembro, já era  
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encaminhado um ofício ao presidente de Província (equiparado a governador) sobre o 

fim da rebelião. 

 O confronto ocorreu nas matas denominadas Santa Catarina. Durante o 

confronto foram mortos dois pedestres e outros dois foram feridos. Por sua vez, os 

sublevados sofreram uma baixa estimada em vinte e nove cativos. Destes, sete mortos e 

vinte e dois feridos. 

 Alguns aspectos devem ser considerados para a curta duração da insurreição. 

Além do número elevado de cativos, estes levavam uma grande quantidade de bagagem. 

De acordo com a informação do coronel Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, foram 

encontrados: mais de vinte arrobas de açúcar, farinha, fubá, galinhas, perus, carneiros, 

utensílios para cozinha, ferramentas, bigorna, mais de quarenta caixas de roupas entre 

tantos outros objetos. Tudo isso deixou um grande rastro na mata, o que contribui para 

encontrar facilmente a direção da fuga. 

Outro importante fator foi à ação imediata da força de captura. Já no dia dez de 

novembro se encontravam mais de 160 homens reunidos para capturar os cativos. 

Apesar de a insurreição ter se iniciado no dia seis, sua comunicação às autoridades só se 

deu no dia oito e a Guarda Nacional do dia nove. É importante salientar que a Guarda 

tinha sua sede na vila de Valença, o que demonstra a rapidez na reunião desses homens. 

 Mas, essa ação rápida só foi possível porque houve o desrespeito do decreto de 

seis de julho de 1836 que obrigava a autorização do presidente de Província para uma 

movimentação policial superior a vinte homens.  

 Até aqui já tomamos conhecimento da sublevação e de sua duração, mas não 

sabemos a razão do seu início. 

  A causa só foi conhecida no momento em que Manoel Congo respondia, no 

processo de homicídio, o motivo de terem fugido. A principal motivação teria sido o 

assassinato de Camilo sapateiro efetuado por Jacques Crioulo. O crime aconteceu mais 

ou menos um mês e meio antes da insurreição. Na época os escravos levaram ao 

conhecimento do capitão mor Manoel Francisco Xavier, proprietários dos mesmos, a 

notícia e solicitaram providências, que não vieram. 
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Assim, só após verificar que Jacques Crioulo continuava impune é que a 

insurreição ocorreu. Verificamos que o não atendimento de uma punição a Jacques 

Crioulo a ocasionou e, não o assassinato em si. 

 Agora com o conhecimento mais amplo da insurreição, retornaremos aos 

escravos presos que consequentemente foram a julgamento. Dentre eles apenas um não 

era de propriedade de Manoel Francisco Xavier. O seu nome era Epifâneo 

Moçambique, o mesmo que já estava na mata aguardando os oriundos da fazenda 

Freguesia e Maravilha. Este foi ouvido, mas não foi indiciado. Nos dois processos 

imediatos a revolta, homicídio e insurreição, ele aparece sempre apontado pelos 

companheiros como um dos líderes. 

Mesmo assim, seu nome desaparece e nenhum processo o apontou como réu ou 

recebendo algum tipo de castigo. Lembremos que Epifâneo era propriedade de Paulo 

Gomes Ribeiro de Avelar.  

As autoridades locais nessa época pertenciam à família Werneck. Para citarmos 

alguns, encontramos: o juiz de paz, Jose Pinheiro de Souza Werneck, o juiz de Direito 

interino, Inácio Pinheiro de Souza Werneck, o chefe da Guarda Nacional, Francisco 

Peixoto de Lacerda Werneck. Além do comandante da força de captura, Manuel Gomes 

Ribeiro de Avelar. 

 Afora esse monopólio, ambas as famílias Ribeiro de Avelar e Werneck eram 

ligadas, por diversos laços, além da matriarca dos Wernecks no Brasil, Isabel de Souza, 

ser filha ilegítima, mas reconhecida de Francisco Gomes Ribeiro, primeiro 

representante da família que se tornou conhecida como Ribeiro de Avelar. 

O núcleo familiar Ribeiro de Avelar/Werneck apesar de todos os laços de 

afinidade, compadrio, matrimonial e etc tinha como inimigo o capitão mor Manoel 

Francisco Xavier, proprietário do cativo Manoel Congo. Deste modo, podemos entender 

melhor o porquê da exclusão do Epifâneo dos processos e a condenação dos escravos do 

capitão mor.   

Outra informação importante é a ausência de ataques as outras fazendas da 

localidade. A única que sofreu foi a já citada Maravilha. Contudo, qual a importância 

desse fato?  
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Existia na época receios de uma insubordinação escrava geral gerada pelas 

revoltas vivenciadas. Para citarmos um exemplo, a dos malês na Bahia deixou as 

autoridades em estado de alerta. Embora o receio estivesse vivo no imaginário dos 

senhores escravocrata o período em que ocorreu a insurreição de Paty do Alferes é 

considerado por pesquisadores como uma época de instabilidade política. 

Estamos falando do período regencial, ou seja, momento em que o Brasil não 

tinha mais seu Imperador que abdicou o trono no ano de 1831 em favor de seu filho D. 

Pedro II. O herdeiro não assumiu de imediato porque ainda era uma criança, ficando o 

governo nas mãos dos regentes7. É durante a regência que explodiram as mais famosas 

revoltas8 do Brasil. 

Diferentemente do que se pensava, a sublevação de Paty do Alferes foi, também, 

um reflexo da instabilidade política do país. Neste momento de nossa história, a 

província do Rio de Janeiro era a maior exportadora do café, tendo o Vale Paraíba como 

pólo de produção e Paty do Alferes o seu maior produtor. 

Só pelo simples fato de ter sido o maior produtor de café, já demonstra o valor 

econômico de Paty do Alferes e sua importância na história do Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 O regente é quem governa durante o tempo de imaturidade ou da incapacidade do monarca. O período 
regencial compreende os anos de 1831 a 1840. Durante esta década tivemos quatro regências: A trina 
Provisória, a Trina Permanente, a regência do Padre Feijó e a última de de Araújo Lima. 

8 Temos: Cabanagem, no Pará, a Balaiada no Maranhão, a Sabinada na Bahia e a Guerra dos Farrapos, no 
Rio Grande do Sul, entre outras. 
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7.0 Decadência das Fazendas de Café no Vale do Paraíba 
 

O declínio dos fazendeiros cafeeiros já era sentido nos anos posteriores a 1850. 

Segundo Stanley J. Stein, à medida que as fazendas malsucedidas iam diretamente para 

as mãos dos credores e os empréstimos não podiam ser mais amortizados, notou-se 

nesse momento o início da decadência. 

Muito embora, a escassez do crédito tenha atuado diretamente naqueles 

fazendeiros que não tinham como saldar suas dívidas, outros fatos agiram diretamente 

no empobrecimento das fazendas. Os preços do café começaram a sofrer forte flutuação, 

os escravos começaram a ficar escassos em função da proibição do comércio a partir de 

1850. As terras ricas em nutrientes para o plantio da rubiácea (café) já apresentavam 

forte esgotamento e, as matas virgens que eram o foco da cobiça dos senhores haviam 

sido transformadas em morros devastados cobertos por cafezais muito antigos.   

Já na década de 1860 começou a se sentir os efeitos econômicos, entretanto com 

a existência de cafezais ainda em idade de forte produção e o bom preço no café no 

mercado foi possível minimizar maiores conseqüências. 

Foi na década de 1870 que o empobrecimento dos fazendeiros e 

consequentemente de suas fazendas se agravaram. Os pés de café se encontravam em 

idade avançada o preço já não era o mesmo da década anterior. A produtividade estava 

muito abaixa daquela que fez a história da localidade e, a escassez de mão-de-obra 

escrava era apontada juntamente com a falta de crédito como responsáveis pela terrível 

situação.  

Mas, segundo um fazendeiro de Paraíba do Sul, apenas aqueles que não 

estudaram e muito menos se interessaram pelo sistema de exploração da terra adotado 

se utilizavam de tais argumentos para tentar explicar a decadência. 

Assim, podemos ponderar que a decadência se deu, além de vários outros 

fatores, muito mais em função da forma que era explorado o solo e da idade dos 

cafezais. 
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7.1 Abolição 

 Concomitantemente com a perda da produção cafeeira veio a abolição da 

escravidão. Mas, antes de falarmos diretamente sobre o assunto nos deteremos sobre o 

porquê de sua longa duração. 

 Considerado como o principal motivo pela manutenção da escravidão, o fator 

econômico atuou diretamente na existência e conservação da sujeição dos negros no 

Brasil. 

 Quando da chegada dos portugueses e o início da exploração do novo mundo, os 

índios foram os primeiros a serem utilizados no trabalho forçado. Entretanto, logo em 

seguida começaram a importação de mão-de-obra oriunda do continente africano. Este 

comércio inter-continental movimentava altíssimas cifras trazendo cada vez mais 

escravos para trabalhar na exploração das riquezas aqui encontradas.  

 Muito se falou e se fala em ciclo: ciclo do ouro; cana-de-açúcar; café, no 

entanto, ao falar desta forma parece que em cada ciclo só produzia ou extraia uma única 

coisa em todo território. Logicamente, é impossível que na época do ouro só se 

produzisse o ouro. As lavouras para o sustento eram cultivadas e muitas ainda geravam 

excedentes que abasteciam o mercado interno. 

 Todavia, o que tem haver essas informações com a abolição da escravidão?  

 A força que movia a engrenagem colonial era a do escravo. O cativo era quem 

extraia o ouro, quem trabalhava na roça, ou seja, era quem produzia a riqueza. Isto, de 

forma geral, gerou uma alta dependência. Dependência esta, que os senhores do século 

XIX reafirmaram após 1815. 

 Neste ano, o Brasil já não atuava mais como uma simples colônia de Portugal. 

Sete anos antes a Corte portuguesa veio fugida de Napoleão Bonaparte para o Brasil se 

estabelecendo no Rio de Janeiro. É em 1815 que D. João VI eleva o Brasil à categoria 

de Reino Unido de Portugal, atuando mais como metrópole de Portugal do que o 

inverso. 

 E, foi nesse período de transformações que houve a expansão do sistema 

escravista. O aumento na demanda do mercado mundial, a queda na produção dos 

países concorrentes do Brasil na produção da cana-de-açúcar e, posteriormente o  
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aumento do consumo do café nos países industrializados que atuaram de forma direta na 

expansão das lavouras. 

 Dessa forma, o tráfico de escravos atuava como o motor da expansão dessas 

lavouras. Tal dependência da mão-de-obra escrava gerou um grande problema para o 

Brasil. Após a independência em 1822, o país que além de reforçar a utilização do 

trabalho forçado, começou a receber pressões para o fim da escravidão. A Inglaterra era 

a principal a cobrar o fim da escravidão para reconhecer o Brasil como um país 

independente. 

 Com a finalidade de minimizar a pressão inglesa, é criada, em 1831, uma lei que 

proibia o tráfico de escravos e declarava livre qualquer negro desembarcado no Brasil. 

Esta lei só ficou no papel e terminou reconhecida como “lei para Inglês ver”. 

 Outras leis vieram, em 1850 era aprovada a lei Eusébio de Queiróz que acabou 

com o tráfico negreiro. No ano de 1871, em 28 de setembro, nascia a lei do ventre livre 

que dava liberdade aos filhos escravos nascidos a partir daquela data. Já em 1885 a lei 

dos Sexagenários era promulgada dando garantia aos cativos com idade superior a 

sessenta anos. 

 A lei que acabaria com a escravidão só viria em 1888, a abolição dos escravos 

ocorreu em maio de 1888 com a promulgação da lei Áurea, feita pela Princesa Izabel. 

 Contudo, meses antes do fim do trabalho escravo os nossos vereadores se 

reuniram para discutir o que era inevitável, o fim da escravidão. Em reunião marcada 

para o dia vinte de março de 1888 foram discutidas medidas que pudessem suavizar os 

efeitos da libertação dos cativos nas grandes e pequenas fazendas que dependiam do 

trabalho forçado. 

 Uma dessas medidas foi atrair o trabalhador livre, brasileiro ou estrangeiro, para 

as fazendas no modelo de parceria. Uma outra foi uma proposta de libertação voluntária 

dos escravos antes da própria lei. 

 Enfim, o treze de maio chegou e não houve nenhuma grande manifestação. No 

entanto, a Câmara encaminhou ao senado um protesto. E, no dia sete de junho a câmara 

em sessão inseriu na ata um voto de contentamento pelo fim da escravidão, mas sem 

aprovar a forma como a mesma se deu. 

 



 

 56

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA HISTÓRICA DO MÉDIO  PARAÍBA 
OSCIP – MJ 08071.004329/2008-83 
CNPJ-05.289.351/0001-88    
Tel: (24) 2485-1209 

 

7.2 Decadência da aristocracia9 cafeeira fluminense. 

 Após o fim da escravidão, a epidemia de febre amarela foi um fator, não só de 

saúde pública, como de abalo econômico da nossa região. Além destes acontecimentos, 

o novo cenário trazia o oeste paulista como novo pólo de produção cafeeiro. 

 Os fazendeiros do Vale Paraíba fluminense conhecidos pela utilização de mão-

de-obra cativa em suas lavouras, se mostraram incapazes de acompanhar as 

transformações econômicas.  

Os cafezais estavam velhos e estagnados com seus proprietários endividados, 

contribuindo diretamente para o abandono das lavouras. 

O que se vivenciou no início do século XIX com a abundância de cafezais em 

idade produtiva e a força econômica dos grandes senhores, não eram mais as mesmas 

nas décadas finais deste mesmo século. Durante, pelo menos, cinquenta anos a riqueza 

que aqui foi produzida contribuiu diretamente para a prosperidade do Império do Brasil. 

Mas a dependência da escravidão ocasionou na aristocracia cafeeira fluminense  

o seu endividamento. Ao não se desligarem do trabalho escravo após a lei de 1850, que 

proibia o tráfico transatlântico de cativos, esta aristocracia passou a comprar  escravos 

oriundos do tráfico internacional e/ou do comércio interno com a região nordeste.  

A conseqüência, ou uma das, foi a dificuldade financeira que se abateu. 

Como já exposto anteriormente, a produção do café já não era a mesma e nem a 

qualidade. Paralelo a tudo isso, o oeste paulista começava a estimular a imigração de 

povos europeus como uma saída pós escravidão e, também, a construir ferrovias para 

escoamento da produção. Por sua vez, os antigos fazendeiros fluminense não tinham 

como arcar financeiramente a chegada de imigrantes para substituir a mão-de-obra 

cativa.  Mas tal constatação não significa a ausência de imigrantes europeus no Vale 

Paraíba fluminense. 

Afora a expansão do café no oeste paulista nas três últimas décadas, que foi 

determinante para superar a produção da província do Rio de Janeiro, a proclamação da 

República em 1889 apresentou seus efeitos na decadência da aristocracia fluminense. 

                                                           
9
 Aristocracia pode ser definida como um grupo constituído por integrantes de camadas sociais com 

grande poder político e econômico. 
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7.3 Mudanças Econômicas 

Apesar da resistência quanto ao fim da escravidão, as leis, a partir de 1850, 

foram trilhando o caminho da abolição.  

O fim do tráfico negreiro pela lei Eusébio de Queirós, a lei do ventre livre 

(1871) e em 1885 a lei do sexagenário, foram à forma de amenizar a pressão externa 

pelo fim da escravidão e, também de prolongá-la para diminuir o impacto nas grandes 

fazendas dependentes do sistema. 

Inicialmente, com o fim do tráfico, o abastecimento interno de mão-de-obra 

escrava supriu, em parte, a demanda das lavouras de café. Todavia, esse comércio gerou 

uma concentração de cativos no sudeste brasileiro. Posteriormente, era nítido que a 

única saída para suprir a escassez de trabalhadores era implantando o sistema 

assalariado.  

O negro não era o alvo da nascente idéia e, sim o imigrante europeu. Mas este 

último não tinha o Brasil como o seu principal destino em função da existência e 

manutenção da escravidão. Embora, o país não apresentasse atrativo, o governo 

começou a financiar a imigração de europeus para trabalhar na agricultura. 

O oeste paulista se tornou pólo de “acolhimento” dos imigrantes, da mesma 

forma que o sul do país que, se diferenciou pela formação de colônias. Enquanto essas 

localidades desempenhavam papéis de protagonistas nesse no momento, os fazendeiros 

fluminenses não tinham como arcar com os custos do novo sistema de trabalho. 

A lei Áurea, na mentalidade dos fazendeiros, só veio afundar ainda mais 

economicamente a aristocracia fluminense. Tanto, que muitos se sentiram altamente 

prejudicados e solicitaram à Coroa uma indenização pelo fim da escravidão, que não 

veio. 

Além, dos aspectos aqui já apresentados que contribuíram para a decadência, 

como a idade dos pés de café e sua produtividade sem esquecer o esgotamento do solo, 

a aristocracia ainda conseguiu uma boa produção de café no início da década de 1890. 

Contudo, num segundo momento, a queda do preço do café acelerou a transição 

para uma nova economia. A criação de gado foi à saída encontrada, que contribuiu 

ainda mais para a devastação das matas que ainda restavam. Mas, toda essa história se 

encontrava inserida dentro de um novo momento político do Brasil. 
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Apenas um ano após a abolição da escravidão era proclamada a República. No 

dia 15 de novembro de 1889, por meio de um golpe de estado liderado pelo Marechal 

Deodoro da Fonseca, nascia uma nova era da nossa história. 

Apesar de todas essas transformações, fim da escravidão, decadência da 

aristocracia cafeeira e proclamação da República, a nossa região ainda produzia o café 

que cada vez mais perdia espaço para a criação de gado. Em 1902 o governador do 

Estado do Rio de Janeiro enviou uma mensagem em que salientava: “fazendeiros 

inteligentes têm tentado aumentar a área reservada à criação de gado”. 

Desta maneira, com a introdução do gado na economia do Vale Paraíba 

fluminense, os libertos10 e suas famílias foram aos poucos se tornando desnecessários 

com a transformação dos antigos cafezais em pasto. Além deste fato, a criação de gado 

necessitava de pouca mão-de-obra comparada com o cultivo do café. 

Neste novo momento do Brasil, os Estados de Minas Gerais e São Paulo 

começaram a dominar o cenário político e econômico. A política do café com leite se 

iniciou no final do século XIX até a década de 1930. Era uma política de revezamento 

do poder nacional executada por presidentes civis influenciados pelo setor agrário dos 

Estados de São Paulo e Minas Gerais. O primeiro o mais forte economicamente e maior 

produtor de café, o segundo o maior produtor de leite e com o maior colégio eleitoral do 

país. 

Foi neste panorama político/econômico que Paty do Alferes recebeu os 

primeiros imigrantes japoneses11. E, foram eles os responsáveis pela cultura do tomate. 

O tomate é uma fruta originária da Cordilheira dos Andes, onde é encontrada uma 

grande variedade de espécies. 

Há informações que o cultivo se iniciou na década de 1950 e, outras que 

afirmam a produção já no final dos anos de 1930 e início de 1940. A importância da 

implantação desta agricultura pode ser vista até os dias atuais com as grandes lavouras 

que cercam o município de Paty do Alferes, como também no seu destaque econômico,  

 

                                                           
10

 Ex escravos. 

11
 Posteriormente foram para a região do Estado de São Paulo, mas ficaram na cidade alguns 

descendentes. 
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 sendo, atualmente, o município de Paty do Alferes um dos três  maiores produtores de 

tomates do Estado do Rio de Janeiro. 

 

7.4 Ferrovia 

A Revolução Industrial e suas novas tecnologias alteraram a face do sistema 

produtivo mundial, aumentando de forma surpreendente a velocidade e o volume da 

produção. A partir de então, o desenvolvimento de um meio de transporte para o 

escoamento mais rápido e seguro dessa produção aos centros consumidores, passou a 

ser uma necessidade.  

Diante desta necessidade foi desenvolvido um sistema com a capacidade de 

transportar a crescente produção por longas distâncias, em menor espaço de tempo que 

o sistema utilizado até então, o transporte por carroças ou tropas. Desta forma surge a 

ferrovia, que até nossos dias é utilizada mundialmente no transporte terrestre de cargas e 

passageiros. 

 “Foi com uma máquina denominada Locomotion, construída 
pelos Stephenson, que em 27 de setembro de 1825, foi 
inaugurada a primeira ferrovia comercial do mundo, a Stockton 
a Darlington. Com 32 quilômetros , ligava as minas de carvão de 
Durham ao delta do rio Tees, e foi um sucesso empresarial 
desde sua abertura.” (PEREZ, 2006) 

 
Segundo Rodriguez, as primeiras iniciativas do Governo Imperial em relação à 

construção de ferrovias no Brasil datam de 1835, com a assinatura do Decreto nº 100 

pelo Regente Feijó. 

Apesar dos esforços, a primeira ferrovia do país, a “Imperial Companhia de 

Navegação a Vapor e Estrada de Ferro Petrópolis”, a E. F. Mauá foi inaugurada 

somente em 1854, porém, a construção de ferrovias só veio a se intensificar a partir da 

primeira metade da década de 70 do século XIX. 

 
“[...] devido à crescente exportação do café, ocorreu um 
aumento considerável do tráfego ferroviário na Serra do Mar 
entre Belém (hoje Japeri) e Barra do Piraí. Projetou-se então 
construir nova linha alternativa, com bitola métrica, entre o Rio 
de Janeiro e Paraíba do Sul objetivando recolher os produtos da 
região de Miguel Pereira.” (RODRIGUEZ, 2004, p.105) 
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A nova linha construída pelo Engº. André Gustavo Paulo de Frontin, E. F. 

Melhoramentos do Brasil (EFMB), fazia a ligação entre o Rio de Janeiro e Entre Rios  

(atual Três Rios), passando pelos atuais municípios de Japeri, Miguel Pereira, Paty do 

Alferes e Paraíba do Sul. 

A ferrovia chegou a Paty do Alferes em 1898.  

Em 1903, a EFMB foi encampada pela E. F. Central do Brasil (EFCB), quando 

teve seu nome mudado para Linha Auxiliar da EFCB. Em 1965, foi incorporada à E. F. 

Leopoldina, e em 1975, à Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA).  

Fig. 35: Estação Ferroviária de Paty do Alferes, s/ data 
Acervo IAHMP  

 
 No trecho em que percorria os limites municipais (entre Miguel Pereira e 

Paraíba do Sul), a linha férrea contava com a infra estrutura de 3 estações e 8 paradas, 

sendo que nos dias de hoje, muitas destas se encontram demolidas ou em ruínas. 

 

• Parada de Pedras Ruivas (antiga Monte Alegre), (data: n/d): demolida pela PMPA 
(entre 2004 e 2005), para construção de um ponto de ônibus. 

 
• Estação de Paty do Alferes, (data: 1898): Foi “reformada’ pela PMPA na década de 

80, quando teve algumas características de sua arquitetura original alterada. 
 
• Estação de Arcozelo (data: 1898): Atualmente serve como moradia, se encontra em 

mal estado de conservação. 
 
• Parada Macedo Silva, (data: 1956): Em ruínas, (demolida). 
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• Parada Bueno de Andrada, (data: 1898): Em ruínas, (demolida). 
 
• Parada General Zenóbio (antiga Pau Grande), (data: 1903): Em ruínas, (demolida). 
 

• Parada Mestre Xisto, (data: n/d):: Preservada por iniciativa particular. 
 
• Estação de Avelar, (data: 1898): Aparenta bom estado de conservação externo. 
 
• Parada de Vila Rica, (data: 1943): Aparenta bom estado de conservação. 
 
• Parada Taboões, (data: 1898): Em ruínas, (demolida). 
 
• Parada Caiapó, (data: 1905): Em ruínas, (demolida). 
 

Na última década do século XX, com a privatização da RFFSA, a Ferrovia 

Centro Atlântica (FCA) recebe a concessão de uso da antiga Linha Auxiliar, que se 

encontra abandonada desde 1996. 

A Lei 11.483/2007 extingue a RFFSA e torna o Instituto Nacional do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), responsável pela administração de seus bens 

móveis e imóveis de valor artístico, histórico e cultural.  

Ou seja, a partir da promulgação desta Lei, o patrimônio ferroviário passa a ser 

visto como Patrimônio da União, cabendo ressaltar que atos contra a sua integridade são 

passíveis de punição na forma da lei. 

A história ferroviária do município de Paty do Alferes é centenária, ela foi o 

sustento de muitas gerações que hoje vislumbram suas lembranças em ruínas. O apito 

do trem continua a soar saudoso na memória daqueles que nela trabalharam, de seus 

familiares, na dos que nela viajaram e na da comunidade dos municípios em que passou. 

A memória ferroviária do município de Paty do Alferes vem sendo dilapidada 

dia após dia, não é justo que se entregue seu patrimônio à própria sorte, a lei deve e 

precisa ser cumprida. 
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8.0 Aldeia de Arcozelo 
 
8.1 Histórico 
 

O espaço cultural "Aldeia de Arcozelo", situado em Paty do Alferes - RJ,  

encerra em sua área 300 anos de história, compondo a própria história do município, 

inserida na  historia do Estado do Rio de Janeiro. 

No lado fluminense do “Caminho Novo das Minas”, aberto pelo Bandeirante 

Garcia Rodrigues Paes (1698-1710), por uma decisão política do Governador do Rio de 

Janeiro, Artur de Sá Menezes, surgiu à histórica “Roça do Alferes”, mais tarde sede da 

“Capitania-mor”; “Fazenda da Freguezia”, “Hotel de Arcozelo” e, finalmente, “Aldeia 

de Arcozelo”. 

Indiscutivelmente, esta área foi o epicentro da ocupação e desenvolvimento da 

região serrana do Rio de Janeiro e detém em seu patrimônio, pelo menos, três eventos 

importantes da cultura do estado: a formação da Vila de Nossa Senhora da Conceição 

do Paty do Alferes, causa  e conseqüência do desenvolvimento do ciclo do café no Rio 

de Janeiro; a origem da principal revolta escravista do sudeste e centro de difusão de 

arte e cultura, idealizado pelo Embaixador Paschoal Carlos Magno.  

O primeiro evento, dedicado inicialmente à formação do primeiro núcleo de 

povoamento além da serra do mar, teve início quando o Alferes Francisco Tavares foi 

designado para a segurança do “caminho novo” (1709). Como o costume, ele 

estabeleceu para sustento seu e dos usuários da estrada, a roça que passou a história 

como a “Roça do Alferes”, ponto de referência para os viajantes que se dirigiam para as 

minas gerais.  

Em 1838 teve início o segundo grande evento da história, tendo por palco a 

então "Fazenda da Freguezia".  Escravos da fazenda organizaram  um movimento de 

fuga , fato que obteve ampla repercussão na província do Rio de Janeiro. Os nomes de 

Manoel Congo e Marianna Crioula se tornaram  ícones desse movimento, 

representando, através deles, os oitenta e tantos escravos da Freguezia envolvidos na 

rebelião.  
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Em seu trajeto o grupo fugitivo invadiu a “Fazenda Maravilha”, libertando ainda 

mais escravos, saqueando a sua sede, para em seguida se dirigirem para as matas da 

serra de Santa Catarina.  

          O episódio ficou conhecido como a “Revolta de Manoel Congo”, culminando 

com a prisão de alguns de seus membros e o enforcamento de Manoel Congo, por 

intervenção da guarda nacional. Atualmente, a essência desse movimento se mantém 

vivo através de várias obras artísticas e culturais, tendo se transformado em um ícone 

dos movimentos negros no estado do Rio de Janeiro. 

No final do séc. XIX, a propriedade  passa as  mãos do Dr. Joaquim Teixeira de 

Castro, o Visconde de Arcozelo,  daí a troca do seu nome, que mantém o local 

produtivo. 

Nas primeiras décadas do séc. XX, a Fazenda Arcozelo, passa a incorporar uma 

nova realidade , a decadência das grandes propriedades rurais do interior do estado.    

A firma Rural SA adquire a propriedade, passando a implementar atividades 

pecuárias no local, após lotear grande parte de suas terras.  

            Em 1945, acompanhando a evolução de antiga “região aristocrática” para 

“região turística”, a Fazenda Arcozelo foi transformada em hotel pelo Sr. João Pinheiro, 

recebendo hóspedes ilustres como o ex-Embaixador Paschoal Carlos Magno.  

Diretamente ligado à arte e a cultura, Paschoal tinha intenções de construir um 

grande "Centro Cultural", nos padrões existentes em outros países. No final da década 

de 50  João Pinheiro doou a propriedade a Paschoal Carlos Magno para a realização do 

seu sonho, com boa parte da fazenda em ruínas. Assim, Pascoal Carlos Magno inicia o 

terceiro grande evento histórico da “Fazenda da Freguezia”.  

Conforme os objetivos do seu idealizador, foi inaugurada a Aldeia de Arcozelo, 

transformou-se em palco de vários tipos de  eventos, nacionais e internacionais, 

principalmente aqueles ligados às manifestações de arte e cultura. Sem dúvida, 

considerando à sua posição geográfica, suas dimensões e a idade colonial de suas 

construções, um empreendimento de difícil manutenção.  

Treze anos após a sua fundação, as dificuldades para manter a Aldeia levaram 

Paschoal Carlos Magno à televisão. Em um pronunciamento dramático ele ameaçou  

 



 

 64

INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA HISTÓRICA DO MÉDIO  PARAÍBA 
OSCIP – MJ 08071.004329/2008-83 
CNPJ-05.289.351/0001-88    
Tel: (24) 2485-1209 

 

"tocar fogo na propriedade", caso não conseguisse ajuda para mantê-la. Diante da 

ameaça, o Ministério da Educação e Cultura resolveu ajuda–lo.  

Dois anos mais tarde, Paschoal Carlos Magno (74 anos) veio a falecer. Sua obra 

passou a união, sendo administrada por órgãos governamentais competentes: INACEN; 

FUNDACEN; IBAC e FUNARTE.  

 

Durante estas transições temporais, a área da Aldeia de Arcozelo foi 

consideravelmente transformada para atender aos objetivos de cada fase por que passou:  

Roça do Alferes, Fazenda da Freguezia, Fazenda Arcozelo e Aldeia de Arcozelo. 

Mesmo assim, a riqueza da sua história e o seu valor para a região de Paty do Alferes e 

para o estado do Rio de Janeiro se mantém, transformando a Aldeia de Arcozelo no 

patrimônio que preserva a memória histórica e cultural da região, fatores criadores de 

identidade. 
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9.0 Nomes de Destaque 

 
9.1 Capitão Francisco Tavares 

Filho de Luis Pereira Tavares e Tomásia da Luz, nascido em Alentejo – Portugal. 

Em 1680 servia na Colônia de Sacramento sob o comando de D. Manoel Lobo, 

então Governador do Rio de Janeiro.  Com a tomada da Colônia pelos Espanhóis, 

Francisco Tavares veio para o Rio de Janeiro com sua esposa Isabel Correia de 

Oliveira. Recebeu uma sesmaria  no Caminho Novo das Minas(antes de 1709). Sua 

propriedade ficou conhecida como Roça do Alferes, depois Freguezia de Nossa 

Senhora da Conceição do Alferes, Vila de Pati do Alferes e hoje, Paty do Alferes.  

Foi nomeado para o posto de Capitão em 27 de novembro de 1709.  

É o fundador de Paty do Alferes. 

 
9.2 José Rodrigues da Cruz 

Natural e batizado na freguesia de Santana da Carnota do patriarcado de Lisboa, 

filho de João Rodrigues e Paula da Cruz.  Casou duas vezes. Em primeiras núpcias 

com Francisca de Siqueira e Morais, e em segundas núpcias com Joaquina Maria de 

Resende, teve um total de quinze filhos.  Pelo que consta, foi de sua sociedade com 

seu irmão Antonio Ribeiro de Avelar que se originou a fazenda Pau Grande. Foi o 

fundador de Valença, através da criação do aldeamento de N. S. da Glória (1801), 

destinado a catequese dos nativos da região, com os quais já mantinha contato desde 

sua instalação na fazenda Pau Grande. 

 
9.3 Capitão- Mor Manoel Francisco Xavier 

Filho de Felipe José Xavier e Mariana Rosa da Trindade, casou com Francisca Elisa 

Xavier, herdeira da fazenda da Freguezia, antiga Roça do Alferes. 

Capitão-Mor de Ordenanças, proprietário das Fazendas Freguezia, Maravilha e Sta. 

Thereza. Foi doador das terras para a construção da atual Matriz de Paty do Alferes.  

Em suas terras deu-se a insurreição dos escravos liderada por Manuel Congo. 

Quando da instalação da Vila de Pati (1820), foi nomeado  Juiz Ordinário. 
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Fig. 36: Capitão – Mor Manoel Francisco Xavier 
 

9.4 Francisca Elisa Xavier – Baronesa da Soledade 

Filha de José de Oliveira Ribeiro e Maria Vitoria da Conceição, casada com Manoel 

Francisco Xavier.   

Após a morte de seu marido, terminou a construção da atual Matriz de Paty do 

Alferes e foi morar e Niterói, deixando as fazendas a cargo de seu filho adotivo Gil 

Francisco Xavier.  Seu palacete em Niterói foi doado para ser a sede do Seminário 

Arquidiocesano São José. 

Foi agraciada com o titulo de Baronesa da Soledade, em 2 de dezembro de 1854, 

devido as suas obras beneméritas. 

 

Fig. 37: D. Francisca Elisa Xavier  
Baronesa da Soledade 

 

9.5 Manoel Congo  

Manoel Congo  ferreiro, escravo da Fazenda Freguesia de propriedade de Manoel 

Francisco Xavier.  Casado com Balbina Conga, com que teve uma filha chamada 

Concórdia, nascida em 1833. Considerado líder da rebelião de 1838, episódio de  
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fuga de mais de 100 escravos desta fazenda e da Fazenda Maravilha, do mesmo 

proprietário.   Seu nome carrega a memória de todos os escravos que tomaram parte 

nesta manifestação de busca por um ideal.  

 
9.6 Mariana Crioula 

 Mariana Crioula, nascida no Brasil, casada com José, era costureira e escrava de 

confiança de D. Francisca Elisa Xavier. Tomou parte na rebelião de 1838, na qual, 

segundo relatos, uma  escrava se destacou na  resistência  à prisão, lutando e 

gritando: “ morrer sim, entregar não”. Embora não se possa afirmar que tenha sido 

Mariana Crioula a escrava em questão, é a ela que se atribui estes feitos. 

Mariana Crioula representa todos as mulheres escravas que se rebelaram em 1838, 

em Paty do Alferes. 

 

9.7 João Rodrigues Pereira de Almeida – Barão de Ubá 

Magistrado, fazendeiro, político e comerciante e ainda proprietário de alguns navios 

negreiros. Em 1808 foi nomeado deputado à Real Junta do comercio e diretor do 

Banco do Brasil em 1808. Era sobrinho de José Rodrigues da Cruz. 

Agraciado com a Ordem Militar de Cristo. 

O titulo de Barão de Ubá foi conferido em 12 de outubro de 1828. 

 
9.8 Joaquim Ribeiro de Avelar – 1º Barão de Capivari 

Filho de Antônio Ribeiro de Avelar e Antônia Maria da Conceição Portugal. 

Não se casou, mas deixou filhos naturais, entre eles Joaquim Ribeiro de Avelar. 

Foi agraciado com o titulo de Barão de Capivari em 15 de novembro de 1846 e 

Barão com grandeza de Capivari em 11 de outubro de 1848. 

Fig. 38: Joaquim Ribeiro de Avelar  
1º Barão de Capivari 
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9.9 Francisco Peixoto de Lacerda Werneck – 2º Barão de Pati do Alferes 

Filho do sargento-mor e capitão de cavalaria Francisco Peixoto de Lacerda e Ana 

Matilde Werneck, neto do sargento-mor Inácio de Souza Werneck. 

Comandante em chefe da guarda Nacional da  13ª Legião sediada na vila de Valença      

e deputado da Assembléia Provincial. 

Em 1838, capturou os escravos fugidos durante a revolta liderada por Manoel 

Congo. Nasceu na fazenda Piedade. Foi agraciado com o titulo de Barão de Pati do 

Alferes em 15 de dezembro de 1832 e Barão com grandeza de Pati do Alferes em 02  

de julho de 1853. Era proprietário de cerca de mil escravos e sete fazendas na região 

de Paty do Alferes: Piedade, Santana, Monte Líbano, Monte Alegre, Manga Larga, 

Vera Cruz e Conceição. 

Fig. 39: Francisco Peixoto de Lacerda Werneck                     Fig.40: Brasão de Armas do 2º Barão do   
               2º Barão de Pati do Alferes                                                          Pati do Alferes 

 
9.10 Cláudio Gomes Ribeiro de Avelar – Barão de Guaribu 

Filho de Luís Gomes Ribeiro e Joaquina de Assunção. 

Era fazendeiro produtor de cana-de-açúcar e café. 

Agraciado como cavaleiro da Imperial Ordem de Cristo e oficial da Imperial Ordem 

da Rosa. Ocupou o  cargo de guarda-roupa na corte de D. Pedro II. 

O título de Barão de Guaribu foi conferido em 31 de agosto de 1860. 

 

Fig. 41: Brasão de Armas do Barão de Guaribu 
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9.11 Paulo Gomes Ribeiro de Avelar – Barão de São Luiz 

Fazendeiro produtor de café e açúcar.  Filho de Luís Gomes Ribeiro de Avelar e 

Joaquina Matilde de Assunção. 

Recebeu as comendas da Imperial Ordem de Cristo, Imperial Ordem da Rosa, 

Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e foi Fidalgo Cavalheiro da 

casa real portuguesa. 

Foi agraciado com o titulo de Barão de São Luiz em 23 de outubro de 1861. 

 
9.12 Joaquim Teixeira de Castro - Visconde de Arcozelo 
 

 Português, filho de João Teixeira e Ana Joaquina Coelho. 

 Após chegar ao Brasil , foi trabalhar como médico na fazenda do Barão de Paty do 

Alferes, onde conheceu Maria Isabel de Lacerda Werneck, sua futura esposa. Após a 

morte do barão passou a administrar várias fazendas. Se  tornou comissário de café 

no Rio de Janeiro. A Fazenda Freguezia foi hipoteca ao Visconde,  por Gil 

Francisco Xavier como garantia de um empréstimo, passando as suas mãos e 

recebendo o nome de fazenda Arcozelo. 

Foi agraciado com o titulo de Visconde de Arcozelo em 13 de maio de 1874. 

                Fig. 42: Joaquim Teixeira de Castro                              Fig. 43: Monograma do 
                           Visconde de Arcozelo                                        Visconde de Arcozelo 
                           
 
9.13 João Gomes Ribeiro de Avelar – Barão e Visconde da Paraíba 

Filho do major Luis Gomes Ribeiro e Joaquina Matilde de Assunção. 

Produtor de café, foi coronel da Guarda Nacional, Grande do Império, dignitário da 

Imperial Ordem da Rosa e comendador da Imperial Ordem de Cristo. 
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Foi agraciado com o titulo de Barão da Paraíba em 30 de dezembro de 1858 e 

elevado, por D. Pedro II, a Visconde da Paraíba em 4 de março de 1876. 

Fig. 44:  Brasão de Armas do  
Barão e Visconde da Paraíba 

 
9.14 José Quirino da Rocha Werneck – Barão de Werneck 

Filho de Luís Quirino da Rocha e Francisca das Chagas Werneck, neto do 

comendador Francisco das Chagas Werneck e Ana Joaquina de São José e dos 

Barões de Palmeiras. Fazendeiro, formado pela Faculdade de Direito de São Paulo. 

O titulo de Barão de Werneck foi conferido em 24 de agosto de 1882. 

 

                Fig.45: José Quirino da Rocha Werneck                    Fig. 46: Brasão de Armas do  
                           Barão de Werneck e Esposa.                                      Barão de Werneck. 

 
9.15 Peregrino  José de Américo - 1° Barão e 1° Visconde de Ipiabas 

Filho de João Pinheiro de Souza e Izabel Maria da Visitação, nasceu em Paty do 

Alferes em 1811. 

Casado com Ana Joaquina de São José Werneck, teve 15 filhos, entre os quais 

Francisco, feito segundo Barão de Ipiabas e as filhas Maria, Francisca, Carolina e 

Ana, foram Baronesas de Aliança, Almeida Ramos, Palmeira e Potengi, 

respectivamente. 
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Titulo de Barão de Ipiabas em 30 de novembro de 1866 e elevado a grandeza de 

Visconde em 17 de junho de 1882. 

                   Fig. 47: Peregrino  José de Américo                      Fig. 48: Brasão de Armas do 
                       Visconde de Ipiabas e Esposa.                                      Visconde de Ipiabas 

 
9.16 Joaquim Ribeiro de Avelar – Visconde de Ubá 

Filho de Joaquim Ribeiro de Avelar, barão de Capivarí. Casou em 1849 com 

Mariana Velho da Silva. 

Libertou, antes de 13 de maio de 1888, todos os escravos de suas fazendas. 

Grande fazendeiro, proprietário da Fazenda do Pau Grande e de várias outras 

propriedades na região de Paty do Alferes e nas cidades do Rio de Janeiro e 

Petrópolis. Era tenente-coronel da Guarda Nacional. Foi agraciado com o título de 

Visconde com as honras de  grandeza em 14 de março de 1887. 

                                       Fig 49: Joaquim Ribeiro de Avelar  
                                                              Visconde de Ubá e Esposa. 

 
9.17 Joaquim Osório Duque Estrada 

Nasceu em Paty do Alferes em 29 de abril de 1870, filho do Tenente-Coronel Luís 

de Azevedo Coutinho Duque Estrada e Mariana Delfim Duque Estrada. 
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Foi crítico, ensaísta, professor, poeta e teatrólogo. Foi eleito para cadeira 17 da 

Academia Brasileira de Letras em 25 de novembro de 1915. 

Em 1922 ofertou a Academia Brasileira de Letras, em seção de 21 de setembro, o 

manuscrito da letra do Hino Nacional Brasileiro, datado de 3 de agosto de 1922. 

Fig. 50: Joaquim Osório Duque Estrada 
 
9.18 Adão da Rosa Rocha 

Adão Rosa da Rocha, nasceu em Paty do Alferes. 

Em 2 de julho de 1944 embarcou no Rio de Janeiro com o 1º Escalão da FEB, 

(Força Expedicionária Brasileira), com destino à Itália. Era integrante do Regimento 

de Obuses Auto Rebocados, na função de cabo apontador da 2ª Bateria.  

Em 13 de setembro, deslocou-se com sua unidade para a região de Ospedaleto. No dia 16 

do mesmo mês tomou parte na primeira missão de guerra, que era dar apoio de 

artilharia à progressão de um destacamento constituído pelo 6º Regimento de 

Infantaria, no rumo do norte. Neste dia, o Cabo Adão fez o primeiro disparo de 

artilharia das forças brasileiras na 2ª Guerra Mundial. 

A folha de serviço de Adão Rosa da Rocha é riquíssima, durante a guerra, 

participou de mais de 50 operações de combate, sem uma nota sequer desabonadora.  

Ao longo de sua vida, foi convidado anualmente, pelo Exército Brasileiro, 

para a Solenidade ao 1º Tiro de Artilharia da FEB, que acontece todo 16 de 

setembro. 

                    Fig. 51: Cabo Adão                      Fig. 52: Distintivo da FEB 
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9.19 Frei Aurélio Stulzer 

Nascido em 29 de julho de 1908, na cidade de Jaraguá, Santa Catarina. Ordenado 

sacerdote em Petrópolis, aos 21 de dezembro de 1933, em 1935 foi vigário 

encomendado de Caxias.  De 1938 a 1945, foi vigário em Paty do Alferes,  um dos 

párocos mais atuantes.  No centenário da Matriz de Paty do Alferes realizou uma 

grande comemoração, inclusive com  reforma na igreja e o lançamento do livro 

“Notas para a História da Vila de Pati do Alferes”, uma compilação sobre a história 

local, sem o qual muito da historia teria se perdido. 

Fig. 53: Frei Aurélio Stulzer 

 
9.20 Paschoal Carlos Magno 

Nasceu no Rio de Janeiro, em 1906. Animador, produtor, crítico, autor e diretor. Pessoa 

de grande destaque e importância no cenário artístico e cultural do  país. Paschoal 

Carlos Magno fundou, entre outras realizações, o Teatro do Estudante do Brasil e o 

Teatro Duse. Foi o criador da Aldeia de Arcozelo, centro de difusão de arte e cultura. 

 

 

 

 

 

Fig. 54: Paschoal Carlos Magno 

 
9.21 Constantino Atanásio 

Antigo morador do Morro do Fama, participou da demolição da Fazenda Maravilha. 

Embora pessoa humilde e de pouca instrução, mas de muita sensibilidade, guardava 

grande conhecimento acerca da rebelião de 1838, sobre a qual deu entrevista várias 

vezes e para diferentes pesquisadores, ajudando a manter viva essa memória.   
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9.22 Frei Vitalino Turcato 

É natural de Jaborá, Santa Catarina. Nasceu no dia 27 de agosto de 1943 e ingressou 

na Ordem dos Frades Menores no dia 19 de dezembro de 1964. Fez a profissão 

solene no dia 14 de novembro de 1969 e foi ordenado sacerdote no dia 19 de 

dezembro de 1970. Foi pároco de Paty do Alferes de 2001 à 2007.                        

Muito atuante na comunidade, grande incentivador da cultura e da historia local, 

com seu apoio foi criado  o Espaço Cultural Frei Aurélio Stulzer, na Matriz de Paty 

do Alferes pelo Instituto de Arqueologia Histórica do Médio Paraíba, recuperando a 

história deste patrimônio tombado pela União(IPHAN).Com sua permissão, o 

IAHMP fez a catalogação e mantém a conservação dos livros históricos da Matriz.  

Fig. 56: Frei Vitalino Turcato 
 

“Um povo cresce quando guarda a memória  de 
seus antepassados e a cultiva.” (Frei Vitalino 
Turcato) 
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10.0 Atualidade 
 
10.1 Emancipação 

A formação político - administrativa, de Paty do Alferes teve início com a 

criação da Freguesia em 1755 e elevação à a Vila em 1820. Em 1833, ao perder este 

título para Vassouras, passou a ser um de seus  distritos.  Encontram-se referências de 

Paty do Alferes, ainda como distrito, em dois decretos datados de 1892. 

Em 1906 a autonomia administrativa do distrito é transferida  para a povoação 

denominada Alto Sucupira, e somente em 1909 volta a ser Paty do Alferes. 

Nos quadros administrativos e territoriais, Paty do Alferes figura dentro do 

Município de Vassouras até 1983. 

Essa situação  começa a mudar em 1984, quando os moradores do local 

começam a manifestar o seu interesse pela emancipação.  Este processo teve início com 

o envio de um ofício a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, assinado  

pelo grupo que liderava o movimento e alguns membros da população local, 

expressando o desejo pela  emancipação de Paty do Alferes. 

O  ofício foi aceito pela Assembléia que, para dar andamento ao processo, 

solicita uma série de atitudes.  Nos dois anos seguintes foram atendidas todas  as 

questões e,  no ano de 1986,  a Comissão de Constituição e Justiça da o seu parecer 

favorável para a criação do novo município desde que seja realizado um  plebiscito 

junto à população. 

Em 1987,  a Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro, após a aprovação do 

projeto da Comissão de Assuntos Municipais,  autoriza a sua realização. 

Tendo o plebiscito  resultado favorável a emancipação, no dia 23 de julho de 

1986 é feita a redação final do projeto de lei 334  que cria o Município de Paty do 

Alferes,  ficando então desmembrado de Vassouras. O Governador do Estado do Rio de 

Janeiro assina a lei n° 1254 de 15 de dezembro  de 1987 criando o Município com dois 

Distritos: Paty do Alferes e Avelar. 

 A primeira eleição municipal foi realizada no dia 15 de dezembro de 1988  tendo como 

primeiro prefeito eleito o Sr. Eurico Pinheiro Bernardes Junior e sua câmara com 11 

vereadores. A instalação do governo municipal se deu em 01 de janeiro de 1989. 
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           Por não possuir uma legislação própria, fica o novo Município ainda ligado ao 

Município de  Vassouras, situação essa que se modifica em  1994, através da Lei 2314, 

na qual o  Município de Paty do Alferes, para fins jurídicos, passa a pertencer ao 

Município de Miguel Pereira até 1999, ano de criação da comarca de Paty do Alferes 

através da Lei 3214. 

Uma das  primeiras providencias tomadas pela Câmara Municipal recém criada, 

foi a mudança da grafia do nome do Município, de Pati do Alferes para Paty do Alferes, 

através da Lei Municipal n° 16 de 02 de junho de 1989 e homologada pela Assembléia 

Legislativa pela Lei n° 1506 de 24 de agosto de 1989. 

Atualmente Paty do Alferes goza de sua liberdade político - administrativa que 

se iniciou no século XVIII,  com o pioneirismo de seu primeiro morador o Capitão 

Francisco Tavares exercendo a sua função de “Prefeito”, em uma localidade que 

iniciava seu povoamento, na então  Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do 

Alferes. 

 
10.2 Prefeitos e Vereadores 
 
Eleições 1989/1992 

- Prefeito: Eurico Pinheiro Bernardes Júnior 

- Vice Prefeito: Alexandre Lisboa 

- Vereadores: 

• Alício Pereira Mamedir 
• Aloísio de Oliveira 
• Hugo Correia Bernardes Filho 
• Altino de Paula Borges 
• José Carius de Mello 
• Aurimar Rocha Oliveira 
• Oswaldo Fernandes de Barros Filho 
• Rubens Medeiros Pereira 
• Marcelo Francisco de Silva 
• Nacin Elmor 
• Antônio Jose da Rosa 
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Eleições 1993/1996 

- Prefeito: Alexandre Lisboa 

- Vice Prefeito: Hugo Correia Bernardes Junior 

- Vereadores: 

 
• Paulo Roberto dos Santos 
• Manoel dos Santos Vianna 
• Aroldo Rodrigues Orém 
• Altino de Paula Borges 
• Alcir Gonçalves Rodovalho 
• Aurimar Rochar Oliveira 
• Oswaldo Fernandes de Barros Filho 
• Rubens Medeiros Pereira 
• Alício Pereira Mamedir 
• Nacin Elmor 
• Antônio Jose da Rosa 
 

Eleições 1997/2000 
 
- Prefeito: Eurico Pinheiro Bernardes Júnior 

- Vice Prefeito: Altino de Paula Borges 

- Vereadores: 

 
• Paulo Roberto de Queiroz Doro 
• Joselino da SilvaSalles 
• Sinézio Bastos Lisboa 
• Marcelo Francisco da Silva 
• Jose Mello da costa 
• Antônio Manoel da Silva 
• Felício Silveira do Nascimento 
• Aurimar da Rocha Oliveira 
• Antônio Jose da Rosa 
• Rubens Medeiros Pereira 
 

Eleições 2001/2004 
 
- Prefeito: Lúcia de Fátima Fernandes Fonseca 

- Vice Prefeito: Dilson Figueira Gonçalves 
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- Vereadores: 
 
• Otoniel Moura de Paula Junior 
• Roberto Perrut Fernandes 
• Zélia Curitiba de Paula 
• Nacin Elmor 
• Hugo Correia Bernardes Filho 
• Jose Ferreira Nobre 
• Eduardo Santanna Mariotti 
• Denílson Monsores da Silva 
• Cesar da Costa Maciel 
• Alcir Gonçalves Rodovalho 
• Aloísio Merês Simoni 
 

Eleições 2005/2008 
 
- Prefeito: Lúcia de Fátima Fernandes Fonseca 

- Vice Prefeito: Roberto Perrut 

- Vereadores: 
 
• Otoniel Maura de Paula Junior 
• Aroldo Rodrigues Orém 
• José Carlos Costa 
• José Ricardo Marques Fernandes 
• Lenice Vianna 
• Arismar de Moura 
• Margarida Soares 
• Cesar da Costa Maciel 
• Alcir Gonçalves Rodovalho 
 

Eleições 2008/2012 

- Prefeito: Rachid Elmor 

- Vice Prefeito: Ciro Carius 

- Vereadores: 

 
• Sebastião Carius de França 
• Margarida Soares 
• José Carlos Costa 
• Adriana Couto Barros 
• Lenice Vianna 
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• Eunício Teixeira dos Santos 
• Valmir dos Santos Fernandes 
• Cesar da Cota Maciel 
• Eduardo de Sant’Ana Marioti 
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