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INTRODUÇÃO 

Elevada ao status de Monumento Histórico do Estado do Rio de Janeiro em 1945 e 

de Monumento Nacional em 1966, a cidade de Paraty é hoje candidata ao título de 

Patrimônio da Humanidade oferecido pela UNESCO. Tal interesse se justificaria, sobretudo, 

como um esforço de preservar o seu centro histórico que guarda construções dos séculos 

XVII, XVIII e XIX. Não obstante, essa cidade tem sido alvo de uma série de estudos, de 

variadas ciências e, por conseguinte, com diversos enfoques, mas todos eles ligados por um 

objetivo maior: o de revelar os motivos que a tornaram um espaço urbano dotado de 

variados significados e papéis ao longo de sua história. 

 Este trabalho, em seu nível mais geral, pretende ser mais uma contribuição à 

compreensão da importância dessa pequenina cidade, escondida entre a baía da Ilha 

Grande e a Serra do Mar. Contribuição esta que, mais especificamente, dar-se-á através do 

olhar e dos questionamentos geográficos, lamentavelmente pouco presentes sobre Paraty. 

 Podemos afirmar que um possível motivo de interesse geográfico que se encontra 

em Paraty repousa sobre um elemento que acreditamos ter sido o motivo fundamental para 

sua existência: sua localização, ou, em outras palavras, sua posição geográfica. E é a partir 

deste conceito tradicional da Geografia que delinearemos nosso trabalho. 

 Nesse sentido, a questão central do presente trabalho pode ser definida a partir da 

seguinte pergunta: “qual o papel da posição geográfica na evolução urbana de Paraty-

RJ?”. Sendo assim, nosso objetivo principal é compreender o nascimento, o isolamento (ou 

a morte) e o renascimento da cidade de Paraty, tendo como elemento norteador a sua 

localização. Em outras palavras, demonstraremos como a posição geográfica fez Paraty 

crescer, urbanística e demograficamente e ganhar importância dentro do cenário nacional, 

mas também a fez entrar em um período de profundo isolamento e, décadas mais tarde, a 

fez ressurgir - aproveitando a arquitetura preservada durante o tempo em que ficou 

esquecida - no chamado “ciclo turístico”. 

                                                 
1 Instituição: PPGG/UFRJ 
E-mail: marcelageoufrj@yahoo.com.br / marcela.nascimento@gmail.com 
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Nesse sentido, a pesquisa foi orientada pelo seguinte conjunto de subquestões: 

“quais os contextos nos quais se inserem os caminhos que levaram Paraty ao apogeu e à 

crise?”; “qual a importância dessa cidade relativamente ao uso dos caminhos citados?”; 

“quais foram as mudanças, espaciais e na dinâmica urbana, ocorridas na cidade nos 

períodos de ascensão e crise?”. 

Acreditamos que esta possa ser uma importante contribuição para a compreensão 

da dinâmica urbana dessa cidade de inegável importância nacional e que se encontra em 

vias de se tornar Patrimônio da Humanidade. Com isso, chama-se a atenção para a 

valorização de uma memória da ocupação e utilização do espaço, e ainda elevam-se as 

discussões acerca dos papéis que pequenos centros urbanos tiveram na construção da 

nação brasileira como conhecemos hoje. Tal compreensão dar-se-á através de 

questionamentos e enfoques próprios da Geografia, porém buscaremos sempre a 

comunicação com as demais ciências que já se ocuparam dessa temática, para que a 

contribuição seja de fato enriquecedora. Além disso, visa-se a retomar as discussões acerca 

do conceito de posição geográfica, tão valorizado em um determinado momento da ciência 

geográfica, mas que está hoje relegado a um segundo plano. 

I - O CONCEITO DE POSIÇÃO E SUA DISCUSSÃO 

 O conceito de posição foi bastante valorizado nos estudos geográficos, sobretudo 

pela Geografia Urbana. Importantes trabalhos foram desenvolvidos tendo como elemento 

central a posição geográfica, tais como os de Lysia M. C. Bernardes – principalmente sobre 

o desenvolvimento do Rio de Janeiro – e os de Pierre Monbeing – sobre o estudo geográfico 

das cidades, além dos autores da Geografia Clássica, como Ratzel e Vidal de La Blache. 

 Todavia, podemos notar que nas últimas três décadas o conceito de posição ficou à 

margem dos estudos geográficos, sendo praticamente esquecido. Acreditando na 

importância desse conceito para o estudo do nascimento e desenvolvimento das cidades, 

resolvemos recuperá-lo a fim de analisar a evolução urbana de Paraty-RJ e tentar progredir 

na discussão dessa escala espacial. Mas o que vem a ser, portanto, a posição geográfica? 

 Para tratar da localização de uma cidade, a tradição geográfica nos ensina que 

devemos partir de dois conceitos espaciais: o sítio e a posição geográfica. O sítio é o local 

de estabelecimento da cidade – podendo este ser natural, alterado ou produzido pela ação 

humana – com todos os seus fatores: morfologia – considerada o elemento principal –, 

vegetação e clima. É a partir do seu sítio que a cidade se desenvolve, mas a ele não se 

“subordina”. Ao contrário, muitos são os exemplos de cidades que, mesmo com todos os 

obstáculos impostos por seu sítio, conseguiram alcançar um inesperado crescimento 
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urbano, como é o caso do Rio de Janeiro2. Em resumo, o sítio é a localização absoluta da 

cidade. 

 A posição geográfica, por sua vez, é a localização relativa de uma cidade. Em 

outras palavras, sua situação configura-se em relação às condições naturais e sociais 

externas a ela, que estão ligadas, segundo Jacqueline Beaujeu-Garnier3, à facilidade de 

comunicação – proporcionada por rios, lagos, mares, estradas etc. –, ofertas de serviços, 

recursos naturais, entre outros. Para Pierre George, a posição se define a partir de “uma 

noção de valor relativo que se exprime em função dos fatores circunstanciais de 

urbanização e de desenvolvimento urbano”4(p.39). Neste sentido, a condição proporcionada 

pela posição geográfica é dinâmica, variando ao longo do tempo segundo as mudanças nos 

fatores externos. É justamente este fato que faz uma cidade ser extremamente importante 

num determinado momento histórico, e em outro, encontrar-se numa situação de 

isolamento, como é o caso de algumas antigas cidades mineiras, chamadas de “ghost-

cities”. 

Quanto à Paraty, é importante destacar que não são apenas os geógrafos que 

percebem a importância fundamental de sua localização no período colonial. Historiadores, 

escritores e até mesmo jornalistas já enfatizaram tal fato, de acordo com seus interesses. 

Um trecho da reportagem, dedicada a Paraty, da edição 114 da revista Os Caminhos da 

Terra é bastante ilustrativa: 

A cidade de Parati fica junto ao Parque Nacional da Serra da 

Bocaina e está diante da Baía de Ilha Grande, cujos predicados 

dispensam apresentação(...). De um lado, o Atlântico, em um de seus 

mais belos cenários. De outro, a Serra do Mar, com uma consistente 

reserva de Mata Atlântica. É uma região de trilhas, cachoeiras perto, 

cachoeiras longe, e algumas praias que só podem ser alcançadas a pé. 

(...). O que faz Parati muito mais interessante, porém, é sua localização: é 

a cidade certa no lugar certo. Está a meio caminho de São Paulo e Rio de 

Janeiro, entre Ubatuba (75 Km ao sul) e Angra dos Reis (98 Km ao 

norte). E Minas Gerais, por assim dizer, está logo ali. Ou seja, Parati é 

um lugar estratégico, virtude descoberta muitos e muitos anos atrás - por 

sinal, razão do seu primeiro tijolo (...).5(p.24-25) 

                                                 
2 Para maiores detalhes sobre o caso da cidade do Rio de Janeiro, consultar BERNARDES, Lysia M.C. 
“Função defensiva do Rio de Janeiro e seu sítio original”. In: BERNARDES, L.M.C. & SOARES, M.T.S, 
Rio de Janeiro: cidade e região. Rio de Janeiro: Biblioteca Carioca, 1990. 
3 BEAUJEU-GARNIER, Jacqueline. Geografia Urbana. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1980. 
4 GEORGE, Pierre. Précis de Góographie Urbaine. Paris: Presses Universitaires de France,1961, . 
5 Rodrigues, Otávio. Parati: a jóia da Coroa. Revista Os Caminhos da Terra, editora Peixes. Outubro de 
2001 - Ano 19, Nº 10, Edição 114, pp. 22-31. 
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 De maneira complementar, Marcos Caetano Ribas, um dos grandes pesquisadores 

sobre Paraty, descreve a cidade ainda mais diretamente como: 

 Local de passagem, ponto de encontro entre os caminhos da terra 

e os caminhos do mar, Paraty foi sempre uma interseção, com sua 

importância vinculada a um caminho, a uma estrada, desde o início 

destinada a abrigar a presença efêmera de visitantes como parte de sua 

vida.(p.9)6

 Portanto, nossa proposta foi a de analisar o papel da posição geográfica de Paraty 

na sua evolução urbana. Para isso, optamos por percorrer a trajetória dessa pequenina 

cidade através de alguns caminhos e “descaminhos”, que foram de fundamental importância 

para o seu “nascimento”, “morte” e “renascimento”. 

Mapa 1 – Estado do Rio de Janeiro, com a localização de Paraty. Fonte: Geocart 

 

II - NASCIMENTO, MORTE E RENASCIMENTO DE PARATY 

O Nascimento: a trilha dos goianás ou o Caminho Velho 

                                                 
6 RIBAS, Marcos Caetano. A História do Caminho do Ouro em Paraty.  Paraty: Contest Produções 
Culturais, 2ª Edição Revista, 2003. 
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 Os livros de Sérgio Buarque de Holanda, Capistrano de Abreu e Mafalda Zemella, 

nos relatam que antes mesmo da chegada dos brancos europeus ao Brasil, nosso território 

já era cortado por inúmeras trilhas abertas pelos índios que aqui habitavam. Tais caminhos 

eram utilizados para a caça, para legar aldeias e para migração.7

De uma maneira geral, pode-se afirmar que, com a chegada dos portugueses, essas 

trilhas foram sendo utilizadas como meio de penetração do litoral para o interior. Os 

objetivos eram, principalmente: a busca por mão-de-obra escrava, o desejo de manter o 

gado longe das plantações de cana-de-açúcar do litoral e a procura por metais preciosos. 

Este, por sua vez, é identificado como o mais importante, já que a “corrida pelo ouro e 

pedras preciosas” foi, desde o início de nossa colonização, uma verdadeira obsessão. 

 E foi justamente com a intenção de explorar o interior e capturar índios para 

escravizá-los, que a expedição de Martim Correia de Sá, saiu do Rio de Janeiro e 

desembarcou em Paraty por volta de 25 de outubro de 1596. Esta viagem está descrita no 

livro do inglês Anthony Knivet – Vária Fortuna e Estranhos Fados – então escravo do líder 

da expedição. Conta Knivet que o lugar era habitado pelos índios goianás (ou guaianases) e 

que estes fizeram uma trilha em direção ao interior, que foi então percorrida pelos membros 

da expedição. O caminho exato percorrido, assim como o tempo gasto, não é consenso 

entre os pesquisadores e parece que os relatos de Knivet são um pouco confusos e 

contraditórios no que tange a esse assunto. No entanto, uma das versões mais confiáveis é 

de que a expedição percorreu a trilha que começava no pé da serra atrás da cidade de 

Paraty e que, mais tarde, veio a ser conhecida como Serra do Facão.8

A segunda metade do século XVII foi um período de acontecimentos importantes. 

Paraty passou por um conturbado processo de independência, protagonizado por seus 

habitantes que reclamavam sua separação da jurisdição da Ilha Grande (Angra dos Reis). 

Foi assim que em 28 de fevereiro de 1667, Paraty tornou-se vila – a Vila de Nossa Senhora 

dos Remédios de Paraty. Simultaneamente ao processo de sua independência, ocorria a 

intensa corrida pelas minas de ouro e pedras preciosas. A crise da produção açucareira, que 

se refletiu no comércio de escravos, fez com que o desbravamento das matas em direção às 

citadas minas ficasse ainda mais intenso. Além disso, havia as promessas por parte dos 

governantes metropolitanos àqueles que se dispusessem a entrar no sertão e desvendar as 

minas, já que a decadência do açúcar era sensível. E foi assim que, entre o final do século 

XVII e início do XVIII, a Colônia voltou-se para o interior, penetrando intensamente nos 

sertões, através das bandeiras, que eram grupos de homens compostos sobretudo por 

paulistas (que não eram apenas homens naturais de São Paulo), mas onde também se 

encontravam estrangeiros, descontentes, desertores e fugitivos da justiça. 

                                                 
7 Idem, p.11. 
8 Idem, pp.21-22. 
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O ano e a autoria da descoberta do ouro não é consenso, porém Mafalda P. Zemella 

afirma que: 

O ano de 1674 é o momento culminante da bandeira 

pesquisadora. Foi quando entrou para o sertão a bandeira de Fernão 

Dias Paes, bandeira essa que abriu largamente as portas da região 

aurífera, facilitando o caminho para as minas, pontilhando-o de roças. 

(P.38)9

Esta afirmação é confirmada nas palavras de Basílio de Magalhães: 

(...) de todas as expedições que penetraram os recessos de Minas 

Gerais no século XVII, só a de Fernão Dias Pais foi que fixou pousos ou 

roças, que se transformaram em arrais, além de propiciar por meio de 

três de seus principais auxiliares, o descobrimento das riquezas do rio 

das Velhas, as comunicações com a Bahia e o estabelecimento de 

currais de gado na vasta zona convizinha, e a abertura do “Caminho 

Novo”.10(p.5) 

Todavia, a notícia da descoberta do ouro só foi divulgada nos últimos anos do século 

XVII. A partir daí a cobiça pelo tesouro ficou ainda mais aguçada e suscitou novas 

investidas. O sonho da fortuna provocou uma verdadeira corrida para as Gerais, o que 

resultou num rápido e colossal povoamento da região mineira. Inicialmente, o governo 

português incentivou a ocupação da região, pois isso significava mais quintos11 para a 

Coroa. 

No entanto, a corrida para as minas tornou-se tão intensa que saiu do controle do 

governo. Este, por sua vez, tratou de tomar providências severas que freassem a migração 

para a região mineira. Mas nem mesmo as leis rígidas, as proibições de abertura de 

caminhos e picadas para as Gerais, a diminuição da população que se concentrava em 

torno das lavras, e outras medidas tomadas pelo governo metropolitano foram capazes de 

conter o fluxo de pessoas para as lavras auríferas. A população das Gerais continuava a 

                                                 
9 ZEMELLA, Mafalda P. O Abastecimento da Capitania das Minas Gerais no Século XVIII. São Paulo: 
Hucitec – EdUSP, 2ª ed., 1990. 
10 MAGALHÃES, Basílio de. Os caminhos antigos pelos quais foi o café transportado do interior para o 
Rio de Janeiro e para outros pontos do litoral fluminense. O Jornal, ed. comem. do bicent. do café, 
10ª secção.  
11 O quinto era o imposto cobrado pela extração do ouro. Toda pessoa que extraísse esse metal 
deveria pagar ao governo 20% de sua extração, ou seja, um quinto,. 
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crescer num ritmo acelerado. Tal fenômeno é historicamente explicável, uma vez que fontes 

de riquezas sempre atraíram imigrantes na razão direta de sua importância econômica.12

Esse fato fomentava a existência de mercados abastecedores e já nesse momento 

Paraty desempenhou um papel importante para a região. Sua localização relativa à Corte e 

às minas foi vista como estratégica para escoar a produção mineira. Como nos mostra o 

Mapa2, a trilha dos goianás possibilitou a Paraty ter uma posição privilegiada para os 

interesses da Coroa. 

Por volta de 1698, o Governador do Rio de Janeiro, Artur de Sá e Menezes visita as 

minas, utilizando o caminho por Paraty, o que mostra que este era provavelmente a melhor 

via de ligação entre as duas localidades (Rio de Janeiro e as minas).13

                                                 
12 ZEMELLA. M.P., 1990, op. cit, p.49-50. 
13 RIBAS, M.C., 2003, op. cit., p.29. 
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Mapa 2 – Mapa de Bernardo Joffily, autor do Atlas Histórico Brasil 500 anos – 

apud Ribas, M.C., 2003, op. cit., p.30. 

André João Antonil, em sua obra Cultura e Opulência do Brasil, descreve o Caminho 

Velho de uma forma um pouco diferente do mapa ilustrado acima: 

 Em menos de trinta dias marchando de sol a sol, podem chegar os 

que partem da cidade do Rio de Janeiro às minas gerais, porém raras 

vezes sucede poderem seguir esta marcha, por ser o caminho mais 
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áspero que o dos paulistas. E, por relação de quem andou por ele em 

companhia do governador Artur de Sá, é o seguinte. Partindo aos 23 de 

agosto [de 1698 ou 1699] da cidade do Rio de Janeiro, foram a Parati. 

De Parati a Taubaté. De Taubaté a Pindamonhangaba. De 

Pindamonhangaba a Guaratinguetá. De Guaratinguetá às roças de 

Garcia Rodrigues. Destas roças ao Ribeirão. E do Ribeirão, com oito 

dias mais de sol a sol, chegaram ao rio das Velhas aos 29 de 

novembro, havendo parado no caminho oito dias em Parati, dezoito em 

Taubaté. De Taubaté, dous em Guaratinguetá, dous nas roças de Garcia 

Rodrigues e vinte e seis no Ribeirão, que por todos são cinqüenta e seis 

dias. E, tirando estes de noventa e nove, que se contam desde 23 de 

agosto até 29 de novembro, vieram a gastar neste caminho não mais que 

quarenta e três dias. (p.184,o grifo é nosso)14

 Como se pode perceber, o mapa de Bernardo Joffily mostra que o caminho do ouro 

encontrava o caminho dos paulistas em Guaratinguetá. Já na descrição de Antonil, a 

interseção dava-se em Taubaté. Mas o que nos interessa mais precisamente é que Paraty 

estava de fato inserida no caminho que ligava o Rio de Janeiro às então descobertas minas 

de ouro. 

Os caminhos pela mata produziam muitos “descaminhos” que ameaçavam os 

interesses da Coroa. Por isso, em 1702 o Governador do Rio de Janeiro determinou que 

todas as mercadorias destinadas às minas, exceto o gado, deveriam passar pelo Rio de 

Janeiro e daí para Paraty. “Esta determinação aumenta imensamente o trânsito pelo 

Caminho do Ouro, fazendo com que o porto de Paraty se transforme em um dos mais 

importantes da colônia.”15

Importantes obras foram realizadas em Paraty na primeira metade do século XVIII: a 

construção do cais, a Igreja de Santa Rita, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e de São 

Benedito e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Paraty-Mirim16. Este período é um 

marco no crescimento econômico e urbano da vila. Foi nesta época que Paraty chegou a ser 

o 2º porto mais importante do Brasil, perdendo apenas para o Rio de Janeiro. 

No entanto, era interesse do governo do Rio de Janeiro que fosse aberta uma 

estrada totalmente terrestre entre esta cidade e as minas, e que fosse mais curta que o 

caminho por Paraty. E já em 1698, o Capitão-General do Rio de Janeiro solicitou ao filho de 

                                                 
14 ANTONIL, André João. Cultura e Opulência do Brasil. Texto confrontado com o da edição de 1711; 
com um estudo bibliográfico por Affonso de E. Taunay; nota bibliográfica de Fernando Sales, e 
vocabulário, índices antroponímico, toponímico e de assuntos de Leonardo Arroyo. Belo Horizonte: Ed. 
Itatiaia; São Paulo: Ed. da USP, 3ª ed., 1982. 
15 RIBAS, M. C., 2003, op. cit. , p.31.  
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Fernão Dias Paes, Garcia Rodrigues Paes, a abertura de tal estrada. Este, por sua vez, 

acatou de pronto o pedido, e no final de 1699 já era praticável por pedestres a picada entre 

a Baía de Guanabara e a Borda do Campo. 

Todavia, essa estrada era estreita e sem pontos de reabastecimento, sendo 

percorrida apenas por pessoas a pé. O caminho que ligava a Guanabara a Paraty, serviu à 

capital paulista e às lavras mineiras, mas era considerado longo demais, além dos perigos 

de ataques piratas no trecho marítimo. Por conseguinte, a estrada de Paraty foi fechada e 

reaberta em algumas ocasiões para o transporte do ouro. Aliado aos motivos já citados, 

havia a conhecida importância estratégica do caminho aberto por Garcia Rodrigues Paes – 

sobretudo após ter sido feito por ele o salvamento do ouro da Casa da Moeda do Rio de 

Janeiro na invasão francesa de Duguay-Trouin em 1711 –, que, então, teve suas obras 

concluídas em 1767, sendo chamado de Caminho Novo – a estrada da Serra dos Órgãos –, 

nome dado para diferenciar da estrada de Paraty, chamada Caminho Velho. Este, por sua 

vez, começa a ter seu movimento diminuído progressivamente, iniciando o primeiro 

importante momento de crise da história de Paraty, que será melhor analisado no quarto 

capítulo – O Caminho Novo.17

Após a queda do tráfego do ouro, Paraty entra em um período de declínio e, por 

conta disso, volta-se no final do século XVIII para a produção de aguardente, que passa a 

ser intensamente utilizada no comércio de escravos africanos, chegando a possuir, no final 

desse século, mais de 200 engenhos e alambiques18. 

O Caminho Velho somente voltaria a ser percorrido de forma intensa nas primeiras 

décadas do século XIX, quando o café passou a ser produzido em grande escala nas 

províncias do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. De pequeninas plantações nos 

arredores da Corte entre 1810 e 1820, o café foi se espalhando por todo o vale do rio 

Paraíba – região que possuía as condições ideais para sua expansão –, inicialmente na 

parte fluminense e, mais tarde, na paulista e no sul de Minas. Daí partiu para as terras antes 

ocupadas pela cana-de-açúcar e pelo algodão, conquistando assim o chamado Oeste 

Paulista, primeiramente Campinas e Sorocaba e, em seguida, Ribeirão Preto e Araraquara. 

O café tounou-se rapidamente o principal produto agrícola do país, responsável por mais da 

metade da renda obtida com exportação. 

Do Vale do Paraíba, a produção precisava chegar até o Rio de Janeiro para, então, 

ser exportada. Mais uma vez a posição geográfica de Paraty lhe conferiu importância no 

                                                                                                                                                      
16 http://www.cidadeshistoricas.art.br/paraty/py_his_p.htm, disponível em 30 de março de 2004. 
17 GURGEL, Heitor e AMARAL, Edelweiss Campos do. Paraty, caminho do ouro (subsídios para a 
história do estado do Rio). Rio de Janeiro: Livraria São José, 1973. 
18 RIBAS, M.C., op. cit. , p.43. & http://www.paratii.com.br/historia.htm (disponível em 02 de março 
de 2004). 
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cenário nacional, uma vez que o caminho mais rápido a ser seguido era descer o planalto 

até os portos no pé da serra, dentre eles Paraty, para dali seguir por mar até o Rio de 

Janeiro. 

A ascensão do café, que já em 1830 era o principal produto exportado por Paraty – 

junto com a aguardente –, lhe permitiu experimentar novos anos de crescimento. Praças, 

casas, sobrados, igrejas, escolas, monumentos etc., foram construídos nesse período. 

 Outra atividade – ligada à produção cafeeira – que proporcionou grandes lucros a 

Paraty, apesar de ilegal, foi o tráfico de escravos. Em 1831, o regente Diogo Feijó 

promulgou uma lei que considerava livres todos os negros que entrassem no país a partir 

daquele ano. Mas como as fazendas de café cresciam às custas da escravidão, essa lei não 

foi cumprida e os escravos continuavam chegando e entrando no país através de um porto 

de Paraty (Paraty-Mirim), “(...) em intenso contrabando que sobe a serra pelo velho caminho 

em direção às fazendas de café do vale do Paraíba.”19. Além de escravos, os “barões do 

café”, compravam especiarias e objetos de luxo vindos do exterior para levarem para suas 

fazendas no planalto. 

 Em 1844 a vila é elevada à categoria de cidade com o nome de Paraty pela Lei 

Provincial n.º 302, de 12 de março.20

 Em 1850 é proibido o tráfico negreiro pelo Imperador do Brasil, D. Pedro II, através 

da Lei Eusébio de Queirós. Esta, diferente da anterior, é cumprida, ocasionando sérios 

problemas à economia de Paraty. No entanto, o comércio do café e de outros produtos não 

são afetados, sustentando a cidade por um tempo. 

Os lucros obtidos com o café proporcionavam uma grande acumulação de capital por 

parte dos fazendeiros. Estes, por conta disso, sentiram a necessidade de aprimorar a infra-

estrutura de transporte pela qual escoavam suas produções. Trataram, então, de abrir uma 

estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, passando pelo Vale do Paraíba. Em 

1864, a Estrada de Ferro D. Pedro II atinge a cidade de Barra do Piraí, e então toda a 

produção do Vale do Paraíba passa a ser escoada por ela21. Este fato fez acelerar o 

processo de decadência de Paraty, que será melhor analisado no quinto capítulo – A 

Estrada de Ferro D. Pedro II. 

O Caminho Novo: início da crise de Paraty 

                                                 
19 RIBAS, M.C., 2003, op. cit. , p. 46. 
20 MELLO, Diuner, 2000, p.6, apud RIBAS, M.C., 2003,op. cit. , p. 47. 
21 RIBAS, M.C., 2003, op. cit. , p. 48 
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 A intenção da Coroa após a descoberta das minas era, obviamente, encontrar 

caminhos mais rápidos e seguros para escoar sua produção. A Serra da Mantiqueira 

impunha muitas dificuldades para a sua travessia; o Caminho Velho era muito longo e havia 

a ameaça de extravio da produção. Neste sentido, o então Governador do Rio de Janeiro, 

Artur de Sá e Menezes escreveu, em 24 de maio de 1698, um ofício ao Rei de Portugal, que 

dizia: 

“Depois de ter adquirido algumas notícias de pedras, que podem 

prometer metais, e examinando em todas aquelas vilas antigas tradições 

desses negócios, que não podem ser averiguáveis sem mineiro que o 

entenda, enquanto este não vem, pareceu-me conveniente ao serviço de 

Vossa Majestade buscar todos os caminhos para que os quintos do ouro 

de lavagem não se extraviem, e continuem o aumento das minas; como 

as dos Cataguases são tão ricas pareceu-me preciso facilitar aquele 

caminho de sorte que convidasse a facilidade dele aos mineiros de todas 

as vilas e os do Rio de Janeiro a irem minerar, e poder ser as minas 

providas de mantimentos, o que tudo redundará em grande utilidade da 

Fazenda de Vossa Majestade, o que me obrigou a fazer diligências em 

São Paulo por pessoa, que abrisse o caminho do Rio de Janeiro para as 

Minas; e tendo-se-me oferecido Amador Bueno, eram tão grandes os 

interesses que me pedia, que o escusei sobre a dita diligência. Sabido 

este negócio por Garcia Rodrigues, o descobridor das esmeraldas, se me 

veio oferecer com todo o zelo e desinteresse para fazer este, porém, não 

se podia expor a ele sem eu vir ao Rio de Janeiro para o auxiliar; e é sem 

dúvida que se o dito Garcia Rodrigues consegue o que intenta, fará 

grande serviço a Vossa Majestade, e a este governo grande obra; porque 

prende o interesse de se aumentar os quintos pela brevidade do 

caminho; porque por este donde agora vão os cataguases se porá do Rio 

de Janeiro menos de 3 meses e de São Paulo, 50 dias e pelo caminho 

que se intenta abrir, conseguindo-se, se porão pouco mais de 15 dias. 

Agora se consegue a utilidade dos Campos Gerais, os quais são tão 

férteis para os gados que dizem estes homens virão a ser outro Buenos 

Aires. Do Rio a estes campos são 7 a 8 dias e daí às Minas pouco mais 

de 8.”22(p.200) 

Artur de Sá recebeu, então, no mês de outubro do mesmo ano, a autorização de 

Lisboa para a abertura de um novo caminho para as minas. A tarefa foi solicitada a Garcia 

                                                 
22 VASCONCELOS, Diogo de. História Antiga das Minas Gerais. Belo Horizonte: Itatiaia, 4ª ed., 2 vol., 
1974. O autor não cita a fonte do documento. 
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Rodrigues Paes que a acatou de pronto, mesmo tal empreitada devendo ser feita a sua 

própria custa. E já por volta de 170023 a estrada ligando a Baía de Guanabara à Borda do 

Campo era praticável por pedestres. 

Lamego nos mostra que: 

“Para chegar-se a Minas em plena efervescência da mineração, 

esse enorme desvio [por Paraty] tornara-se incompatível com as 

exigências administrativas do Rio de Janeiro. Tinha de ser substituída por 

outra (...). Assim é que, por imperativos políticos, econômicos e sociais, 

teve origem uma nova estrada, a qual, de sul a norte, sai das margens da 

Guanabara, atravessa o Paraíba e a Mantiqueira e atinge as lavras 

auríferas”.24

André João Antonil25 descreveu com detalhes o roteiro do Caminho Novo da cidade 

do Rio de Janeiro para as minas. Dizia ele que a nova via, partindo do Rio de Janeiro, 

passava pela freguesia de Nossa Senhora do Pilar, pelo sítio de Manuel Couto e pela roça 

dos Alferes; ao chegar aos rios Paraíba e Paraibuna, devia atravessá-los de canoa; e 

seguindo a margem do Paraibuna, chegava-se às roças do Contraste de Simão Pereira, de 

Matias Barbosa e do alcaide-mor Tomé Correia; e depois de passar por várias outras roças, 

se chegava à Borda do Campo. Da Borda do Campo, “(...)seguia-se por uma via já 

existente, por Ressaca, para se chegar ao Rodeio da Itatiaia e ao Campo do Ouro Preto, 

onde parece ter havido uma bifurcação, um braço do caminho levando ao arraial do Ouro 

Preto e o outro ao Rio das Velhas”26(p.81). 

Mais tarde, foi aberto um caminho alternativo entre o Rio de Janeiro e o rio Paraíba, 

que encurtava o caminho original em quatro dias, passava por terrenos de melhor topografia 

e evitava as travessias dos rios Iguaçu e Morobaí. “(...) A nova rota passava pela serra da 

Estrela, pelo Córrego Seco e daí descia pelo rio Piabanha, indo encontrar o caminho de 

Garcia Rodrigues nas margens do rio Paraíba.”27

 É provável que esse trecho tenha sido construído entre 1722 e 1725, pois em 1722 

foi dada uma ordem régia a Garcia Rodrigues, que não foi cumprida, e data de 1725 uma 

provisão régia do sargento-mor Bernardo Soares de Proença como retribuição pelo trabalho 

executado. Daí o nome do trecho ser conhecido como Caminho de Proença, que devido às 

                                                 
23 Esta data é comprovada em documento citado em: MAGALHÃES , Basílio de. Expansão Geográfica 
do Brasil Colonial. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2ª ed., 1935. 
24 LAMEGO, Alberto Ribeiro. O Homem e a Serra. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – Conselho Nacional de Geografia, 1950. 
25 ANTONIL, André João, 1982, op. cit., p.184. 
26 SANTOS, Márcio. As estradas reais: introdução ao estudo dos caminhos do ouro e do diamante no 
Brasil. Belo Horizonte: Editora Estrada Real, 2001. 
27 Idem, p.82. 
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suas vantagens, tornou-se o definitivo do Caminho Novo entre o Rio de Janeiro e o rio 

Paraíba. 

 

Mapa 3 – Mapa de Bernardo Joffily, autor do Atlas Histórico Brasil 500 anos – 

apud Ribas, M.C., 2003, op. cit., p.34. 

 Mesmo apresentando uma série de vantagens, o Caminho Novo apresentava 

condições precárias: os viajantes não tinham onde conseguir mantimentos, a estrada era 

muito estreita e vazia, havendo sempre o risco de assaltos. Por conseguinte, negociantes do 
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Rio de Janeiro solicitaram, em 1710, ao governador da capitania, autorização para continuar 

utilizando o Caminho Velho, que foi concedida. 

 No entanto, as vantagens apresentadas pelo Caminho Novo eram muito fortes para 

serem abandonadas. Antonil compara a duração da viagem do Rio de Janeiro à Vila Rica 

por ambos os caminhos – sendo que o Caminho Novo, nesta época, não contava com a 

variante do Proença – : pelo Caminho Velho, a viagem era feita em, no mínimo, 30 dias; 

enquanto que pelo Caminho Novo, levava-se apenas 10 dias. 

Mapa 2 – Caminho Novo. Fonte: Arquivo Nacional. 

 

E assim, o próprio Garcia Rodrigues foi, aos poucos, tornando o Caminho Novo 

possível de ser seguido por tropas de muares. Com o alargamento da via e a variante do 

Proença, o caminho da Serra dos Órgãos (Caminho Novo) finalmente consolidou-se como o 

caminho do ouro por volta de 1767, quando suas obras foram terminadas. O Caminho Velho 

não foi totalmente abandonado, mas seu movimento começou a diminuir sensivelmente. 

 É neste momento que se dá a primeira grande crise da história de Paraty. O 

Caminho Novo, devido aos grandes benefícios proporcionados, passou a ser o caminho que 

escoava a produção aurífera das Minas Gerais para o Rio de Janeiro, e nesse momento, a 

posição de Paraty que antes lhe conferia grandes vantagens, perdia a importância, e a 

cidade entrou, assim, num processo de declínio. 

A Estrada de Ferro D. Pedro II: a “morte” de Paraty  
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Como foi dito anteriormente, os lucros obtidos com o café proporcionavam uma 

grande acumulação de capital por parte dos fazendeiros, e estes trataram, então, de 

aprimorar a infra-estrutura de transporte pela qual escoavam suas produções, através da 

construção de uma estrada de ferro ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, passando pelo 

Vale do Paraíba. 

Em 1840, com base no Decreto 100, o Governo concedeu ao médico inglês Thomas 

Cochrane a exclusividade para a construção da estrada de ferro exigida pelos barões do 

café. E foi assim que, em 29 de março de 1858 circulou o primeiro trem da Estrada de Ferro 

D. Pedro II, no trecho de 48 Km da Estação do Campo até Queimados. Todavia, este 

primeiro trecho ainda não permitia o escoamento do café oriundo do Vale do Paraíba. Por 

conta disso, Christiano Benedito Ottoni, um dos diretores da Cia. De Estradas de Ferro D. 

Pedro II, projetou o Ramal dos Macacos, hoje Paracambi.28

Ao atingir a cidade de Barra do Piraí em 1864, toda a produção cafeeira do Vale do 

Paraíba passa a ser escoada pela estrada de ferro. Neste momento, o Caminho Velho que 

servia de via para o transporte do café, já estava praticamente abandonado e, 

consequentemente, Paraty iniciou seu segundo momento de crise, que foi agravado em 

1877, quando a estrada de ferro chegou à Guaratinguetá. Como descreve Eduardo G. 

David, 

“(...) Ao chegar a linha no vale do rio Paraíba, o resultado que se 

esperava concretizou-se, pois todo o café da vasta zona em que era 

cultivado, isto é, das zonas das províncias do Rio de Janeiro, São Paulo 

e parte de Minas Gerais, se encaminhou para seus trilhos. Os prósperos 

portos de Ubatuba, São Sebastião, Parati e Angra dos Reis, declinaram e 

desapareceram como portos de embarque da nossa produção. O porto 

de Angra dos Reis era então considerado como o segundo do país, logo 

abaixo do Porto do Rio de Janeiro”.29

Nessa época, o Caminho Velho já estava totalmente abandonado. Não havia 

escravos para limpar os leitos dos rios da cidade, e assim, eles iam se espraiando e 

transformando as margens em grandes lodaçais, que eram focos de malária. “(...) Paraty 

passa a importar até o feijão, de que fora um dos maiores produtores.(...)”.30 A abolição da 

escravatura, em 1888, selou de vez a estagnação da cidade. 

No final do século XIX, da população que chegou a 16.000 

habitantes em 1851, restariam apenas '600 velhos, mulheres e crianças'. 

                                                 
28 DAVID, Eduardo Gonçalves. 127 anos de ferrovia. Juiz de Fora: Associação de Engenheiros da E.F. 
Central do Brasil, 1985, atualizado de: 1858-1983, 125 anos de ferrovia. 
29 Idem, p.18. 
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Isolada e empobrecida, à margem da modernização representada pelas 

vias férreas e, posteriormente, pelas rodovias que se abriam em todo 

país, Paraty entraria num longo período de esquecimento.31

Foi assim que a Estrada de Ferro D. Pedro II representou o segundo “descaminho” 

da história de Paraty, que provocou seu segundo e mais longo período de estagnação. 

A Rodovia Rio-Santos: o renascimento de Paraty 

 Paraty entra no século XX sob uma situação de esquecimento. Suas trilhas são 

praticamente abandonadas e a cidade começa a passar por um processo de “involução” 

demográfica e estagnação de seu espaço urbano. A estrada que havia sido o Caminho do 

Ouro, torna-se intransitável após a passagem de tanques e outros veículos militares que 

seguiam para São Paulo durante a Revolução de 1930. Parecia o fim da cidade detentora 

do porto que, no fantástico período aurífero, chegou a ser o segundo mais importante do 

país. 

 No entanto, foi exatamente essa fase de esquecimento que conservou a arquitetura 

urbana de Paraty, assim como seus costumes, motivo que fez a cidade receber o título de 

Patrimônio Estadual, em 1948. Percebendo um potencial turístico em Paraty, alguns 

paulistas reabrem, em 1954, a antiga estrada do ouro. E assim tem início um novo e 

promissor ciclo da cidade: o turístico. 

 Em 1958, a cidade é tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e 

convertida em Monumento Nacional em 1966, e atualmente luta pelo título de Patrimônio da 

Humanidade. 

 O fato que proporcionou um verdadeiro “boom” turístico em Paraty foi a abertura de 

mais um importante caminho: o trecho Rio-Santos da rodovia BR-101, por volta do final da 

década de 1970. O turismo encontra no município diversos tipos de atrativos: seu conjunto 

arquitetônico colonial, praias, ilhas, florestas, além da antiga estrada do ouro, agora utilizada 

para contar a história da cidade e até do próprio país. Nesse sentido, Paraty apresenta-se 

como um cenário perfeito para os anseios turísticos. Como nos indica Carlos Lemos, “(...) o 

turismo nasceu em volta de bens culturais paisagísticos e arquitetônicos preservados(...)”.32

 Hoje Paraty é objeto de estudos, eventos culturais e até mesmo enredo de escola de 

samba. E é assim que a cidade vai revivendo seus anos de prosperidade, recebendo cada 

                                                                                                                                                      
30 RIBAS, M.C., 2003, op. cit., p.48. 
31 http://www.cidadeshistoricas.art.br/paraty/py_his_p.htm, verificado em 30 de março de 2004. 
32 LEMOS, Carlos A.C. O que é Patrimônio Histórico.  São Paulo: Brasiliense, p. 31, 1981. 
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vez mais turistas – brasileiros e estrangeiros – atraídos pelo charme, história e beleza da 

cidade. 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para percorrer esses quatro caminhos selecionados, tivemos como fio condutor a 

posição geográfica de Paraty, que acreditamos ser a responsável por sua ascensão, morte e 

renascimento. As informações relativas especificamente a Paraty, sobretudo na época 

colonial, são de difícil acesso. A cidade não conta com um lugar específico para guardar 

seus documentos, jornais, mapas, e outros materiais antigos. Do pouco que resta, o que se 

encontra em melhor estado de conservação está guardado nos arquivos das principais 

igrejas e do Instituto Histórico e Artístico da cidade. Acredita-se que a única fonte confiável 

da história local se resume à altamente documentada obra do Monsenhor José de Souza 

Azevedo Pizarro e Araújo, intitulada “Memórias Históricas do Rio de Janeiro”, que em seu 

Tomo III trata da cidade de Paraty. Tal obra foi consultada na biblioteca do IHGB, e 

encontra-se em bom estado de conservação. 

Portanto, a maior dificuldade foi adquirir um material documentado e consistente 

sobre a cidade especificamente, o que nos obrigou a recorrer a fontes relativas ao Rio de 

Janeiro, a Minas Gerais e a São Paulo, assim como ao Brasil como um todo, e a partir daí 

filtrar as informações que nos interessavam mais diretamente. 

Todavia, todas essas dificuldades foram compensadas pelo bom atendimento 

dispensado pelos funcionários dos arquivos, bibliotecas e institutos visitados, o que nos 

possibilitou fazer uma pesquisa mais profunda e agradável. 

Defendemos a idéia de que o conceito de posição geográfica não pode ter uma 

leitura teleológica, mas sim contextualizada, onde as vantagens dependem das condições e 

necessidades de um determinado momento que, por sua vez, podem desaparecer em uma 

outra ocasião. Portanto, o conceito é altamente dinâmico, e por isso acreditamos que ele 

não pode ser concebido como se oferecesse vantagens eternas. 

A pesquisa ainda não está concluída. Pretendemos, na ocasião do evento, 

apresentar seus resultados finais. 

REFERÊNCIAS 
ABREU, João Capistrano de. Capítulos de história colonial, 1500-1800 & Os caminhos antigos e o povoamento 
do Brasil. revista. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 5ª ed, 1963. 

ABREU, Maurício de Almeida. “Sobre a memória das cidades”. In: Território,  ano III, n.º 4 (jan./jun.), Rio de 
Janeiro: Garamond/LAGET-UFRJ, 1998, pp. 5-26. 

___________. “Construindo uma Geografia do Passado: Rio de Janeiro, cidade portuária, século XVII”. In: 
GEOUSP, n.º 7. São Paulo: GEOUSP, n.º 7, 2000, pp. 13-25. 

 10003



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

ANTONIL, André João. Cultura e Opulência do Brasil. Texto confrontado com o da edição de 1711, com um 
estudo bibliográfico por Affonso de E. Taunay; nota bibliográfica de Fernando Sales; e vocabulário e índices 
antroponímico, toponímico e de Assuntos de Leonardo Arroyo. 3ª ed. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: 
Ed. da USP, 1982. 

BERNARDES, L. M.C. & SOARES, M.T.de S. Rio de Janeiro: cidade e região. Rio de Janeiro: Secretaria 
Municipal de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, 1990. 

BEAUJEU-GARNIER, Jacqueline. Geografia Urbana. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1980. 

COSTA, António Firmino da. “A Pesquisa de Terreno em Sociologia”. In: Silva, A. S. & Pinto, J.M. 
Metodologia das Ciências Sociais, Porto: Edições Afrontamento, 1986, pp.128-148. 

CUNHA, Washington Dener dos Santos. Códigos de Sobrevivência: lei, justiça e ordem social – Paraty (1840-
1888). Rio de Janeiro: UERJ, Dissertação de Mestrado, 1999. 

DEL PIORE, M. e VENÂNCIO, R.P. O livro de ouro da História do Brasil. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. 

GEORGE, Pierre. Précis de Góographie Urbaine. Paris: Presses Universitaires de France, 1961. 

GURGEL, Heitor e AMARAL, Edelweiss. Paraty, Caminho do Ouro. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1973. 

HOLANDA, Sérgio Buarque de (org.). História Geral da Civilização Brasileira - A Época Colonial. Rio de 
Janeiro: Diffel/Difusão Editorial, 1977. 

LAMEGO, Alberto Ribeiro. O Homem e a Serra. Rio de Janeiro: Instituto Braileiro de Geografia e Estatística – 
Conselho Nacional de Geografia, 1950. 

LEMOS, Carlos A.C. O que é Patrimônio Histórico.  São Paulo: Brasiliense, 1981. 

MAGALHÃES, Basílio de. Os caminhos antigos pelos quais foi o café transportado do interior para o Rio de 
Janeiro e para outros pontos do litoral fluminense. O Jornal, ed. comem. do bicent. do café, 10ª secção, pág. 5. 

___________. Expansão Geográfica do Brasil Colonial. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2ª ed., 1935. 

MAIA, Thereza Regina de Camargo & MAIA, Tom. Paraty para ti. Lorena: Editora Stiliano, 2000. 

MELLO, Diuner José. Paraty - Notas Históricas. Paraty: Instituto Histórico e Artístico de Paraty, 1994. 

PIZARRO E ARAÚJO, José de Souza Azevedo. Memórias Históricas do Rio de Janeiro e das Províncias 
Annexas à Jurisdição do Vice-Rei do Estado do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, Tomo III, 1946 
[1820]. 

PIZARRO & ARAÚJO, J.S.A. e outros. Tricentenário de Parati – notícias históricas. Rio de Janeiro: 
Publicações do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, n.º 22, 1960. 

RIBAS, Marcos Caetano. A História do Caminho do Ouro em Paraty. Paraty: Contest Produções Culturais, 2ª 
Edição Revista, 2003. 

RODRIGUES, Otávio. Parati: a jóia da Coroa. Revista Os Caminhos da Terra, editora Peixes. Outubro de 2001 
- Ano 19, n.º 10, Edição 114, pp. 22-31. 

SANTOS, Márcio. As estradas reais: introdução ao estudo dos caminhos do ouro e do diamante no Brasil. Belo 
Horizonte: Editora Estrada Real, 2001. 

VASCONCELOS, Diogo de. História Antiga das Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora Itatiaia, 1999. 

ZEMELLA, Mafalda P. O Abastecimento da Capitania das Minas Gerais no Século XVIII. São Paulo: Hucitec - 
EdUSP. 2ª ed., 1990. 

  

 10004


	Introdução 
	I - O conceito de posição e sua discussão 
	Mapa 1 – Estado do Rio de Janeiro, com a localização de Paraty. Fonte: Geocart   
	II - Nascimento, morte e Renascimento de Paraty 
	A Rodovia Rio-Santos: o renascimento de Paraty 
	III – Considerações Finais 


