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O preparo do pão caseiro é um costume 
no campo desde os tempos de Brasil Colonial. 
Antigamente, o pão preto, uma mistura feita 
de cereais europeus e farinha de baixa quali-
dade, era muito popular. Depois foi incorpora-
da a este pão a farinha de milho americano. 
Aos poucos, o pão branco português foi 
abrindo espaço na Colônia e tomando o lugar 
da mandioca, que era muito consumida entre 
os escravos e os índios.

Feito com farinha de trigo e fermento 
natural, este pão é mais pesado e causa uma 
maior sensação de saciedade. Atualmente o seu 
preparo é realizado como fermento biológico 
industrial, mas, abaixo apresentamos a forma 
como ele era feito no tempo que os entrevista-
dos deste livro ainda eram crianças.

Ingredientes para o fermento
1 litro de água
3 colheres (sopa) de açúcar
1 colher (sopa) de sal
5 colheres (sopa) de farinha de trigo

Modo de fazer o fermento
Misture todos os ingredientes em vasi-

lha, depois despeje dentro de uma garrafa, 
tampe e deixe descansar por quatro dias. 
Antes de destampar a garrafa, chacoalhe bem 
e depois descarte metade do conteúdo. Junte 
à mistura restante a mesma quantidade de 
todos os ingredientes e misture novamente. 
Tampe novamente a garrafa e deixe descan-

Pão caseiro com fermento
de garrafa

sar por mais dois dias. Esse procedimento 
deve ser repetido toda vez que for fazer pão, 
usando apenas metade do fermento e reno-
vando o restante para a próxima receita.

Ingredientes do pão caseiro
1 garrafa de fermento caseiro
Meia colher (sopa) de sal
1 colher (sopa) de gordura (banha de 
preferência)
3 colheres (sopa) de açúcar
Farinha até dar o ponto

Modo de fazer o pão
Misture todos os ingredientes (inclusive 

o fermento) e vá colocando a farinha até dar o 
ponto de uma massa de bolo mole. Deixe 
descansar por 12 horas. Depois, acrescente 
mais farinha até que a massa �que um pouco 
mais dura, no ponto de pão. Sove bem e passe 
no cilindro ou o rolo de macarrão. Enrole os 
pães e deixe crescer. Tire uma bolinha da 
massa e coloque em um copo de água. 
Quando a bolinha subir, a massa está pronta 
para ser levada ao forno por aproximadamen-
te 45 minutos.
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Parte 2
Modos de morar no 
campo: casa sede e 
colônias
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Do café à cana
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O Brasil vivenciou grandes transfor-
mações na segunda metade do século XIX, 
inserindo-se no sistema capitalista mun-
dial com a exploração capitalista da agri-
cultura, caracterizada pela monocultura 
cafeeira. O café era a segunda principal 
commodity do mundo, movimentando um 
mercado exportador do grão e importador 
de maquinários de bene�ciamento. Além 
disso, demandou uma grande quantidade 
de mão de obra e propiciou a formação de 
uma malha ferroviária que ligava os muni-
cípios do interior paulista aos centros 
exportadores .

A produção cafeeira estabelecida no 
Rio de Janeiro e, posteriormente, no Vale 
do Paraíba paulista precisava constante-
mente de mais e melhores terras. Entre o 
�nal do século XIX e o início do XX, em sua 
“marcha para o oeste” de São Paulo, o café 
levou consigo o capital e o trabalho, 
deixando para trás solos pobres e “cidades 
mortas”, como escreveu Monteiro Lobato.

 
[...] No campo não é menor a desolação. 
Léguas a �o se sucedem de morraria 
áspera, onde reinam soberanos a saúva 
e seus aliados [...] Por ela passou o Café, 
como um Átila. Toda a seiva foi bebida 
e, sob forma de grão, ensacada e man-
dada para fora. [...] Trans�ltrou-se para 
o Oeste, na avidez de novos assaltos à 
virgindade da terra nova [...] .
 

Rumo ao “oeste mítico” – na verdade 
o nordeste de São Paulo - o café encontrou 

Ribeirão Preto, por volta dos anos 1870. Na 
época, era uma vila poeirenta, espremida 
entre os rios Mogi e Pardo, desbravada e 
ocupada pelos mineiros e seus cativos 
africanos, que criavam gado e plantavam 
gêneros de primeira necessidade. Logo, as 
impressões de homens como Luís Pereira 
Barreto sobre o local difundiram-se por 
meio do jornal “A Província de São Paulo”, 
atual “O Estado de S. Paulo”. 

“A �loso�a da terra roxa!”, exclamava 
ele, reconhecido positivista, cientista, escri-
tor e agricultor. “A província de São Paulo é 
o que é na atualidade, graças simplesmen-
te à sua terra roxa [...]”, completava Barreto .

O escritor continuou a ovacionar São 
Paulo como a primeira província do Impé-
rio. E uma cidade do interior paulista era 
apontada por ele como a mais promissora 
dentre as demais: Ribeirão Preto. “É esse 
município que eu aconselharia uma visita 
[...]. Graças às suas terras excepcionais, a 
província de São Paulo é a única que esca-
pará ao naufrágio geral da nossa lavoura”  .

Uma combinação entre propaganda, 
o esgotamento das terras das velhas plan-
tações e a existência de áreas ainda baratas 
no interior, resultaram na química que 
tornou a região de Ribeirão Preto um polo 
de atração de capital e pessoas. Fazendei-
ros do Vale do Paraíba marcharam para o 
oeste levando consigo o café.

A expansão cafeeira era rápida e 
intensa. Menos de duas décadas depois, a 
terra roxa quase não era vista, coberta pelo 

verde dos cafezais. Inicialmente, como os 
mineiros já haviam feito, usaram a mão de 
obra cativa, formada por milhares de escra-
vizados de origem africana, que derruba-
ram matas e plantaram as primeiras mudas 
da rubiácea sob o chicote dos feitores. Mas, 
logo as plantações demandaram mais 
braços. 

A locomotiva da Companhia Mogia-
na de Estradas de Ferro alcançou o peque-
no município em 1886. Ao longo dos anos, 
seus vagões partiam da Estação Central de 
Ribeirão Preto levando milhares de sacas 
de café para o porto de Santos. Em seu 
retorno traziam o mundo para dentro da 
pequena vila: o Imperador D. Pedro II, as 
novidades da Europa, novos capitais a 
serem investidos na região e, principal-
mente, braços estrangeiros para trabalhar 
nas lavouras.

Enquanto o espírito liberal, positivis-
ta e pretensamente moderno impregnava 
o espírito da elite local, imigrantes chega-
vam aos borbotões. Em 1912, de um total 
de 58.220 habitantes, 39.488 eram estran-
geiros: italianos, espanhóis, portugueses, 
japoneses, árabes, entre outros. O municí-
pio tornou-se palco de diversas in�uências 
culturais. Os hábitos de higiene, as formas 
de construir, a culinária, a religiosidade, os 
ofícios e modos de fazer, a maneira de 
pensar e olhar o mundo transformaram-se. 

Dentre os imigrantes, os mais nume-
rosos eram italianos, que trabalhavam no 
regime de colonato e se estabeleciam na 

zona rural para abrir novos cafezais. Múlti-
plos ingredientes aos poucos iam forman-
do um caldeirão de in�uências culturais.

Os que vieram do norte da península 
itálica trouxeram a polenta, enquanto os 
que vieram do sul, a broa de milho. Por 
in�uência dos portugueses e mineiros o 
café com leite passou a ser consumido com 
muito açúcar e servido logo cedo com pão 
feito com fermento de garrafa e assado no 
forno a lenha. No almoço, que era servido 
às nove da manhã e levado em pequenos 
“caldeirões” até a roça, em uma cesta de 
taboca, pela matriarca da família, as in�u-
ências já se misturavam: arroz, feijão, angu, 
hortaliças, carne de lata, macarrão feito em 
casa e frango, en�m, o que se colhia na 
própria roça ou se comprava na venda. A 
abóbora ou moranga, típica da América do 
Sul, e já usada há centenas de anos pelos 
indígenas, também caiu no gosto, e passou 
a ser consumida refogada no almoço, ou 
como doce na “volta do dia”. A uma da 
tarde era a hora da merenda. Comia-se 
broa, bolo, pão, polenta com leite e açúcar 
e biscoito de polvilho assado. Nos dias mais 
difíceis, quando faltavam suprimentos, às 
vezes comia-se mandioca cozinha com 
açúcar, batata doce ou um escaldado de 
fubá, que nada mais era do que um caldo 
grosso feito no fogão a lenha.

Os imigrantes submetiam-se a uma 
disciplina rígida, acreditando que somente 
mediante o trabalho duro poderiam acu-
mular uma poupança e comprar sua 

própria terra. Por isso, todos os membros 
da família contribuíam dividindo as tarefas 
de acordo com a força física de cada um . 
Era comum os �lhos desde cedo serem 
levados para as lavouras de café .

 Depois de um longo e cansativo dia 
de trabalho, sob o sol ou a chuva, os colo-
nos chegavam à pequena residência na 
colônia. Em geral, era uma �leira de casi-
nhas previamente construídas para rece-
ber os imigrantes, alinhadas longe da sede 
da fazenda. Pequenas, elas eram feitas de 
tijolos ou pau a pique e no princípio rara-
mente superavam três cômodos e um 
“puxadinho”. Banheiro não tinha e as 
“necessidades” eram feitas no mato próxi-
mo. A área interna era pequena e abrigava 
famílias às vezes com quatro ou mais �lhos. 
Não havia portas separando os ambientes 
e as janelas, sem vidro, eram fechadas com 
madeira . 

No jantar, servido entre cinco e seis 
horas, normalmente tomava-se uma sopa, 
uma herança portuguesa que gradativa-
mente também acrescia a in�uência italia-
na: a minestra, era um caldo com massa de 
macarrão ou arroz, legumes e carne, muitas 
vezes feito com as sobras do almoço .

Entre os italianos não havia o hábito 
de tomar banho todos os dias. Antes de 
dormir lavavam as mãos, os pés e o rosto 
em uma tina. Normalmente a mesma que 
era usada para dar banho nas crianças e 
para lavar as roupas. Somente aos sábados 
tomavam um banho completo e vestiam 

roupas limpas. 
Quando caía a noite era a hora de 

tocar sanfona ou de contar causos em 
torno da fogueira. Memórias do velho 
mundo eram relembradas com saudade. 
Assombrações, lobisomens, saci pererê, a 
mula sem cabeça, a mãe do ouro e outros 
personagens povoavam o imaginário e 
assustavam as crianças. Na hora de dormir, 
as pequenas casas da colônia não ofere-
ciam muita privacidade e todos �cavam 
próximos.  No quarto, o merecido descanso 
era feito sobre um colchão enchido de 
palha de milho e forrado com um lençol 
alvíssimo . Quando a criança �cava com 
medo, a lamparina à querosene, muitas 
vezes o único meio de se locomover no 
escuro, era deixada acesa. Pela manhã, 
todos no quarto estavam com as narinas 
enegrecidas pela fumaça.

 Com o tempo, os costumes dos 
habitantes locais foram se misturando aos 
dos italianos, mineiros, afrodescendentes, 
árabes, japoneses e outros povos que 
povoaram a região de Ribeirão Preto.

 Em meados do século XX, época 
das lembranças dos entrevistados para 
este livro, o café já estava perdendo força, 
mas ainda era a principal atividade da 
região. O regime de colonato, no qual 
quase todo o pagamento era feito ao �nal 
do contrato, já estava desaparecendo e as 
pequenas casas en�leiradas passaram a ser 
ocupadas pelos �lhos dos colonos, mas 
agora recebendo salários todos os meses.

 Aos poucos, as referências advindas 
inicialmente de lugares distantes foram 
constituindo novas identidades culturais. 
O trabalhador do campo do interior de São 
Paulo tornou-se o caipira, com diferenças 
marcadas em cada região pelas in�uências 
dos diferentes imigrantes.

 O mundo era vivido entre o traba-
lho, a capela, as festas dos santos e as idas à 
venda, um armazém do próprio patrão, 
onde homens e mulheres simples faziam 
as suas compras e marcavam na caderneta. 
Lá se comprava roupa, sapato, arroz, feijão, 
farinha, macarrão, açúcar, ferramenta. 
Tinha tudo.

Na segunda metade do século XX, 
essas pessoas viram o café ir embora, o 
aumento de área plantada da cana-de-açú-
car e o desmanche das colônias. Seu Tito é 
um dos que viram esta transformação. Ele 
narrou tristemente como foi difícil, de uma 
hora para outra, ter que dispensar todo o 
pessoal.

Os mais jovens foram indo embora 
para a cidade, em busca de trabalho, 
enquanto alguns poucos �caram. Em 2010, 
de acordo com os dados do IBGE, somente 

0,28% da população total do município 
ainda vive na zona rural. Mas, alguns ainda 
resistem e permanecem nas casinhas das 
velhas colônias das antigas fazendas de 
café. Entre eles, as famílias das senhoras 
Célia, Maria Giroto, Maria Morgado, Marta e 
Mafalda e os senhores Pedro, Humberto e 
Tito, os contadores de suas próprias histó-
rias, guardadas na “caixinha” da memória, 
sobre quem este livro versa.

  Este livro é uma materialidade da 
celebração do encontro promovido ao 
longo da história entre, primeiro, a terra e o 
café, depois, a terra plantada de café e seus 
trabalhadores. 

 Para contar a história dos cafezais 
não bastou focar o café, pois a fazenda, 
ainda que grande produtora do ouro 
verde, plantava também algodão, arroz e 
outros mantimentos. Estes homens e 
mulheres não só colhiam café, mas entre 
uma atividade e outra, ralhavam o algodão, 
limpavam o arroz, varriam os canteiros, 
colhiam tomate. A memória dos cafezais 
vai muito além do próprio café e chega à 
história particular de cada homem e 
mulher que um dia trabalhou na roça. 
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Como um grupo de autoras, ao longo 
do processo de pesquisa, registro e produ-
ção textual, uma emprestou à outra a sua 
própria bagagem de referencial, e esta obra, 
assim, traduz experiências especí�cas coleti-
vizadas harmonicamente. Enquanto uma 
parte do grupo seguiu para as fazendas a �m 
de ouvir os moradores do lugar e, a partir 
deles organizar as memórias, outra trouxe 
para o grupo três anos de trabalho de 
pesquisa sobre o patrimônio arquitetônico 
do café em Ribeirão Preto. 

Não se trata de dois produtos, mas de 
um encontro de informações que se comple-
mentam e dão forma a este livro. Se os relatos 
a partir das memórias foram centrados no 
trabalhador da fazenda, o descritivo do patri-
mônio arquitetônico não deixou de lado o 
patrão, dono da propriedade.     

A compreensão do cotidiano nas 
fazendas de café também passa pelo entendi-
mento da sua espacialidade. No caso do 
município de Ribeirão Preto, a primeira consi-
deração a ser feita é a ideia da existência de 
um complexo cafeeiro, composto predomi-
nantemente por cinco elementos construí-
dos: o terreiro, o edifício que abrigava a tulha 
e a casa de máquinas, a colônia, a casa sede e 
a capela. Esses cinco elementos podem ser 
classi�cados como o espaço de produção, o 
local de moradia e o local destinado à fé, 
valendo ressaltar que outras edi�cações 
aparecem pontualmente em alguns casos, 
como vendas de secos e molhados, armazéns, 
galinheiros, paiol, locais destinados aos admi-

nistradores, entre outros.  
Algumas fazendas não possuíam todas 

essas edi�cações formadoras do complexo, 
podendo ser secções de fazendas maiores, 
mas tentando estabelecer um critério de 
amostragem para ilustrar esse cotidiano, 
trabalharemos com esses cinco elementos. 

 O terreiro e o edifício que abrigava a 
tulha e a casa de máquinas eram os locais 
voltados para a secagem, para o bene�cia-
mento e o armazenamento do café, sendo 
assim, os espaços de produção da fazenda 
cafeeira re�etiam na sua construção qual era 
o método adotado. 

Após o grão de café ser colhido, era 
levado para os lavadores, que separavam, 
por meio da gravidade da água, aqueles 
grãos maduros e, através das canaletas de 
água, eram espalhados no terreiro, uma 
grande área descoberta, revestida apenas 
com ladrilhos de pedra no piso, para a seca-
gem. Em seguida, os grãos de café, limpos e 
secos, eram levados para o edifício que abri-
gava a tulha e a casa de máquinas, onde 
acontecia o processo de despolpamento e, 
�nalizando, o ensacamento e o armazena-
mento. 

Na maioria dos casos, em Ribeirão 
Preto, foi encontrado um único edifício, que 
acumulava as funções de tulha e de casa de 
máquinas, em uma utilização racional do 
espaço, podendo ser considerado local 
primordial para a produção do café, e por 
isso, tem suas características arquitetônicas 
voltadas para a funcionalidade da produção. 

A fase de bene�ciamento do café era 
complexa e demorada. Em primeiro 
lugar, efetuada a colheita, fazia-se sua 
lavagem, isto é, era feita a remoção de 
terra, folhas secas e frutos estragados. 
Para isso ele era jogado em enormes 
tanques de água corrente: o café de 
qualidade não boia, já os grãos estraga-
dos, gravetos e folhas, sim. Feita essa 
separação, abriam-se pequenas compor-
tas destes tanques, ou lavadores, e a 
água escorria por canais - levando consi-
go o café, por gravidade – até os terreiros, 
onde uma grande peneira, ou ralo, deixa-
va escorrer a água, segurando, porém, os 
grãos. Já limpos e no terreiro, estes grãos 
eram espalhados para que acontecesse a 
secagem, que se prolongava até que a 
polpa e a casca estivessem su�ciente-
mente secas para serem partidas com 
facilidade. Durante essa etapa, o café era 
revirado várias vezes por dia nos terreiros 
para �carem expostos ao sol e secarem 
uniformemente. À noite, era empilhado e 
coberto com lonas, como forma de 
proteção do orvalho. Seco o café, tinha 
que ser despolpado ou descascado . 
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O Brasil vivenciou grandes transfor-
mações na segunda metade do século XIX, 
inserindo-se no sistema capitalista mun-
dial com a exploração capitalista da agri-
cultura, caracterizada pela monocultura 
cafeeira. O café era a segunda principal 
commodity do mundo, movimentando um 
mercado exportador do grão e importador 
de maquinários de bene�ciamento. Além 
disso, demandou uma grande quantidade 
de mão de obra e propiciou a formação de 
uma malha ferroviária que ligava os muni-
cípios do interior paulista aos centros 
exportadores .

A produção cafeeira estabelecida no 
Rio de Janeiro e, posteriormente, no Vale 
do Paraíba paulista precisava constante-
mente de mais e melhores terras. Entre o 
�nal do século XIX e o início do XX, em sua 
“marcha para o oeste” de São Paulo, o café 
levou consigo o capital e o trabalho, 
deixando para trás solos pobres e “cidades 
mortas”, como escreveu Monteiro Lobato.

 
[...] No campo não é menor a desolação. 
Léguas a �o se sucedem de morraria 
áspera, onde reinam soberanos a saúva 
e seus aliados [...] Por ela passou o Café, 
como um Átila. Toda a seiva foi bebida 
e, sob forma de grão, ensacada e man-
dada para fora. [...] Trans�ltrou-se para 
o Oeste, na avidez de novos assaltos à 
virgindade da terra nova [...] .
 

Rumo ao “oeste mítico” – na verdade 
o nordeste de São Paulo - o café encontrou 

Ribeirão Preto, por volta dos anos 1870. Na 
época, era uma vila poeirenta, espremida 
entre os rios Mogi e Pardo, desbravada e 
ocupada pelos mineiros e seus cativos 
africanos, que criavam gado e plantavam 
gêneros de primeira necessidade. Logo, as 
impressões de homens como Luís Pereira 
Barreto sobre o local difundiram-se por 
meio do jornal “A Província de São Paulo”, 
atual “O Estado de S. Paulo”. 

“A �loso�a da terra roxa!”, exclamava 
ele, reconhecido positivista, cientista, escri-
tor e agricultor. “A província de São Paulo é 
o que é na atualidade, graças simplesmen-
te à sua terra roxa [...]”, completava Barreto .

O escritor continuou a ovacionar São 
Paulo como a primeira província do Impé-
rio. E uma cidade do interior paulista era 
apontada por ele como a mais promissora 
dentre as demais: Ribeirão Preto. “É esse 
município que eu aconselharia uma visita 
[...]. Graças às suas terras excepcionais, a 
província de São Paulo é a única que esca-
pará ao naufrágio geral da nossa lavoura”  .

Uma combinação entre propaganda, 
o esgotamento das terras das velhas plan-
tações e a existência de áreas ainda baratas 
no interior, resultaram na química que 
tornou a região de Ribeirão Preto um polo 
de atração de capital e pessoas. Fazendei-
ros do Vale do Paraíba marcharam para o 
oeste levando consigo o café.

A expansão cafeeira era rápida e 
intensa. Menos de duas décadas depois, a 
terra roxa quase não era vista, coberta pelo 

verde dos cafezais. Inicialmente, como os 
mineiros já haviam feito, usaram a mão de 
obra cativa, formada por milhares de escra-
vizados de origem africana, que derruba-
ram matas e plantaram as primeiras mudas 
da rubiácea sob o chicote dos feitores. Mas, 
logo as plantações demandaram mais 
braços. 

A locomotiva da Companhia Mogia-
na de Estradas de Ferro alcançou o peque-
no município em 1886. Ao longo dos anos, 
seus vagões partiam da Estação Central de 
Ribeirão Preto levando milhares de sacas 
de café para o porto de Santos. Em seu 
retorno traziam o mundo para dentro da 
pequena vila: o Imperador D. Pedro II, as 
novidades da Europa, novos capitais a 
serem investidos na região e, principal-
mente, braços estrangeiros para trabalhar 
nas lavouras.

Enquanto o espírito liberal, positivis-
ta e pretensamente moderno impregnava 
o espírito da elite local, imigrantes chega-
vam aos borbotões. Em 1912, de um total 
de 58.220 habitantes, 39.488 eram estran-
geiros: italianos, espanhóis, portugueses, 
japoneses, árabes, entre outros. O municí-
pio tornou-se palco de diversas in�uências 
culturais. Os hábitos de higiene, as formas 
de construir, a culinária, a religiosidade, os 
ofícios e modos de fazer, a maneira de 
pensar e olhar o mundo transformaram-se. 

Dentre os imigrantes, os mais nume-
rosos eram italianos, que trabalhavam no 
regime de colonato e se estabeleciam na 

zona rural para abrir novos cafezais. Múlti-
plos ingredientes aos poucos iam forman-
do um caldeirão de in�uências culturais.

Os que vieram do norte da península 
itálica trouxeram a polenta, enquanto os 
que vieram do sul, a broa de milho. Por 
in�uência dos portugueses e mineiros o 
café com leite passou a ser consumido com 
muito açúcar e servido logo cedo com pão 
feito com fermento de garrafa e assado no 
forno a lenha. No almoço, que era servido 
às nove da manhã e levado em pequenos 
“caldeirões” até a roça, em uma cesta de 
taboca, pela matriarca da família, as in�u-
ências já se misturavam: arroz, feijão, angu, 
hortaliças, carne de lata, macarrão feito em 
casa e frango, en�m, o que se colhia na 
própria roça ou se comprava na venda. A 
abóbora ou moranga, típica da América do 
Sul, e já usada há centenas de anos pelos 
indígenas, também caiu no gosto, e passou 
a ser consumida refogada no almoço, ou 
como doce na “volta do dia”. A uma da 
tarde era a hora da merenda. Comia-se 
broa, bolo, pão, polenta com leite e açúcar 
e biscoito de polvilho assado. Nos dias mais 
difíceis, quando faltavam suprimentos, às 
vezes comia-se mandioca cozinha com 
açúcar, batata doce ou um escaldado de 
fubá, que nada mais era do que um caldo 
grosso feito no fogão a lenha.

Os imigrantes submetiam-se a uma 
disciplina rígida, acreditando que somente 
mediante o trabalho duro poderiam acu-
mular uma poupança e comprar sua 

própria terra. Por isso, todos os membros 
da família contribuíam dividindo as tarefas 
de acordo com a força física de cada um . 
Era comum os �lhos desde cedo serem 
levados para as lavouras de café .

 Depois de um longo e cansativo dia 
de trabalho, sob o sol ou a chuva, os colo-
nos chegavam à pequena residência na 
colônia. Em geral, era uma �leira de casi-
nhas previamente construídas para rece-
ber os imigrantes, alinhadas longe da sede 
da fazenda. Pequenas, elas eram feitas de 
tijolos ou pau a pique e no princípio rara-
mente superavam três cômodos e um 
“puxadinho”. Banheiro não tinha e as 
“necessidades” eram feitas no mato próxi-
mo. A área interna era pequena e abrigava 
famílias às vezes com quatro ou mais �lhos. 
Não havia portas separando os ambientes 
e as janelas, sem vidro, eram fechadas com 
madeira . 

No jantar, servido entre cinco e seis 
horas, normalmente tomava-se uma sopa, 
uma herança portuguesa que gradativa-
mente também acrescia a in�uência italia-
na: a minestra, era um caldo com massa de 
macarrão ou arroz, legumes e carne, muitas 
vezes feito com as sobras do almoço .

Entre os italianos não havia o hábito 
de tomar banho todos os dias. Antes de 
dormir lavavam as mãos, os pés e o rosto 
em uma tina. Normalmente a mesma que 
era usada para dar banho nas crianças e 
para lavar as roupas. Somente aos sábados 
tomavam um banho completo e vestiam 

roupas limpas. 
Quando caía a noite era a hora de 

tocar sanfona ou de contar causos em 
torno da fogueira. Memórias do velho 
mundo eram relembradas com saudade. 
Assombrações, lobisomens, saci pererê, a 
mula sem cabeça, a mãe do ouro e outros 
personagens povoavam o imaginário e 
assustavam as crianças. Na hora de dormir, 
as pequenas casas da colônia não ofere-
ciam muita privacidade e todos �cavam 
próximos.  No quarto, o merecido descanso 
era feito sobre um colchão enchido de 
palha de milho e forrado com um lençol 
alvíssimo . Quando a criança �cava com 
medo, a lamparina à querosene, muitas 
vezes o único meio de se locomover no 
escuro, era deixada acesa. Pela manhã, 
todos no quarto estavam com as narinas 
enegrecidas pela fumaça.

 Com o tempo, os costumes dos 
habitantes locais foram se misturando aos 
dos italianos, mineiros, afrodescendentes, 
árabes, japoneses e outros povos que 
povoaram a região de Ribeirão Preto.

 Em meados do século XX, época 
das lembranças dos entrevistados para 
este livro, o café já estava perdendo força, 
mas ainda era a principal atividade da 
região. O regime de colonato, no qual 
quase todo o pagamento era feito ao �nal 
do contrato, já estava desaparecendo e as 
pequenas casas en�leiradas passaram a ser 
ocupadas pelos �lhos dos colonos, mas 
agora recebendo salários todos os meses.

 Aos poucos, as referências advindas 
inicialmente de lugares distantes foram 
constituindo novas identidades culturais. 
O trabalhador do campo do interior de São 
Paulo tornou-se o caipira, com diferenças 
marcadas em cada região pelas in�uências 
dos diferentes imigrantes.

 O mundo era vivido entre o traba-
lho, a capela, as festas dos santos e as idas à 
venda, um armazém do próprio patrão, 
onde homens e mulheres simples faziam 
as suas compras e marcavam na caderneta. 
Lá se comprava roupa, sapato, arroz, feijão, 
farinha, macarrão, açúcar, ferramenta. 
Tinha tudo.

Na segunda metade do século XX, 
essas pessoas viram o café ir embora, o 
aumento de área plantada da cana-de-açú-
car e o desmanche das colônias. Seu Tito é 
um dos que viram esta transformação. Ele 
narrou tristemente como foi difícil, de uma 
hora para outra, ter que dispensar todo o 
pessoal.

Os mais jovens foram indo embora 
para a cidade, em busca de trabalho, 
enquanto alguns poucos �caram. Em 2010, 
de acordo com os dados do IBGE, somente 

0,28% da população total do município 
ainda vive na zona rural. Mas, alguns ainda 
resistem e permanecem nas casinhas das 
velhas colônias das antigas fazendas de 
café. Entre eles, as famílias das senhoras 
Célia, Maria Giroto, Maria Morgado, Marta e 
Mafalda e os senhores Pedro, Humberto e 
Tito, os contadores de suas próprias histó-
rias, guardadas na “caixinha” da memória, 
sobre quem este livro versa.

  Este livro é uma materialidade da 
celebração do encontro promovido ao 
longo da história entre, primeiro, a terra e o 
café, depois, a terra plantada de café e seus 
trabalhadores. 

 Para contar a história dos cafezais 
não bastou focar o café, pois a fazenda, 
ainda que grande produtora do ouro 
verde, plantava também algodão, arroz e 
outros mantimentos. Estes homens e 
mulheres não só colhiam café, mas entre 
uma atividade e outra, ralhavam o algodão, 
limpavam o arroz, varriam os canteiros, 
colhiam tomate. A memória dos cafezais 
vai muito além do próprio café e chega à 
história particular de cada homem e 
mulher que um dia trabalhou na roça. 

Como um grupo de autoras, ao longo 
do processo de pesquisa, registro e produ-
ção textual, uma emprestou à outra a sua 
própria bagagem de referencial, e esta obra, 
assim, traduz experiências especí�cas coleti-
vizadas harmonicamente. Enquanto uma 
parte do grupo seguiu para as fazendas a �m 
de ouvir os moradores do lugar e, a partir 
deles organizar as memórias, outra trouxe 
para o grupo três anos de trabalho de 
pesquisa sobre o patrimônio arquitetônico 
do café em Ribeirão Preto. 

Não se trata de dois produtos, mas de 
um encontro de informações que se comple-
mentam e dão forma a este livro. Se os relatos 
a partir das memórias foram centrados no 
trabalhador da fazenda, o descritivo do patri-
mônio arquitetônico não deixou de lado o 
patrão, dono da propriedade.     

A compreensão do cotidiano nas 
fazendas de café também passa pelo entendi-
mento da sua espacialidade. No caso do 
município de Ribeirão Preto, a primeira consi-
deração a ser feita é a ideia da existência de 
um complexo cafeeiro, composto predomi-
nantemente por cinco elementos construí-
dos: o terreiro, o edifício que abrigava a tulha 
e a casa de máquinas, a colônia, a casa sede e 
a capela. Esses cinco elementos podem ser 
classi�cados como o espaço de produção, o 
local de moradia e o local destinado à fé, 
valendo ressaltar que outras edi�cações 
aparecem pontualmente em alguns casos, 
como vendas de secos e molhados, armazéns, 
galinheiros, paiol, locais destinados aos admi-

nistradores, entre outros.  
Algumas fazendas não possuíam todas 

essas edi�cações formadoras do complexo, 
podendo ser secções de fazendas maiores, 
mas tentando estabelecer um critério de 
amostragem para ilustrar esse cotidiano, 
trabalharemos com esses cinco elementos. 

 O terreiro e o edifício que abrigava a 
tulha e a casa de máquinas eram os locais 
voltados para a secagem, para o bene�cia-
mento e o armazenamento do café, sendo 
assim, os espaços de produção da fazenda 
cafeeira re�etiam na sua construção qual era 
o método adotado. 

Após o grão de café ser colhido, era 
levado para os lavadores, que separavam, 
por meio da gravidade da água, aqueles 
grãos maduros e, através das canaletas de 
água, eram espalhados no terreiro, uma 
grande área descoberta, revestida apenas 
com ladrilhos de pedra no piso, para a seca-
gem. Em seguida, os grãos de café, limpos e 
secos, eram levados para o edifício que abri-
gava a tulha e a casa de máquinas, onde 
acontecia o processo de despolpamento e, 
�nalizando, o ensacamento e o armazena-
mento. 

Na maioria dos casos, em Ribeirão 
Preto, foi encontrado um único edifício, que 
acumulava as funções de tulha e de casa de 
máquinas, em uma utilização racional do 
espaço, podendo ser considerado local 
primordial para a produção do café, e por 
isso, tem suas características arquitetônicas 
voltadas para a funcionalidade da produção. 

A fase de bene�ciamento do café era 
complexa e demorada. Em primeiro 
lugar, efetuada a colheita, fazia-se sua 
lavagem, isto é, era feita a remoção de 
terra, folhas secas e frutos estragados. 
Para isso ele era jogado em enormes 
tanques de água corrente: o café de 
qualidade não boia, já os grãos estraga-
dos, gravetos e folhas, sim. Feita essa 
separação, abriam-se pequenas compor-
tas destes tanques, ou lavadores, e a 
água escorria por canais - levando consi-
go o café, por gravidade – até os terreiros, 
onde uma grande peneira, ou ralo, deixa-
va escorrer a água, segurando, porém, os 
grãos. Já limpos e no terreiro, estes grãos 
eram espalhados para que acontecesse a 
secagem, que se prolongava até que a 
polpa e a casca estivessem su�ciente-
mente secas para serem partidas com 
facilidade. Durante essa etapa, o café era 
revirado várias vezes por dia nos terreiros 
para �carem expostos ao sol e secarem 
uniformemente. À noite, era empilhado e 
coberto com lonas, como forma de 
proteção do orvalho. Seco o café, tinha 
que ser despolpado ou descascado . 
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O Brasil vivenciou grandes transfor-
mações na segunda metade do século XIX, 
inserindo-se no sistema capitalista mun-
dial com a exploração capitalista da agri-
cultura, caracterizada pela monocultura 
cafeeira. O café era a segunda principal 
commodity do mundo, movimentando um 
mercado exportador do grão e importador 
de maquinários de bene�ciamento. Além 
disso, demandou uma grande quantidade 
de mão de obra e propiciou a formação de 
uma malha ferroviária que ligava os muni-
cípios do interior paulista aos centros 
exportadores .

A produção cafeeira estabelecida no 
Rio de Janeiro e, posteriormente, no Vale 
do Paraíba paulista precisava constante-
mente de mais e melhores terras. Entre o 
�nal do século XIX e o início do XX, em sua 
“marcha para o oeste” de São Paulo, o café 
levou consigo o capital e o trabalho, 
deixando para trás solos pobres e “cidades 
mortas”, como escreveu Monteiro Lobato.

 
[...] No campo não é menor a desolação. 
Léguas a �o se sucedem de morraria 
áspera, onde reinam soberanos a saúva 
e seus aliados [...] Por ela passou o Café, 
como um Átila. Toda a seiva foi bebida 
e, sob forma de grão, ensacada e man-
dada para fora. [...] Trans�ltrou-se para 
o Oeste, na avidez de novos assaltos à 
virgindade da terra nova [...] .
 

Rumo ao “oeste mítico” – na verdade 
o nordeste de São Paulo - o café encontrou 

Ribeirão Preto, por volta dos anos 1870. Na 
época, era uma vila poeirenta, espremida 
entre os rios Mogi e Pardo, desbravada e 
ocupada pelos mineiros e seus cativos 
africanos, que criavam gado e plantavam 
gêneros de primeira necessidade. Logo, as 
impressões de homens como Luís Pereira 
Barreto sobre o local difundiram-se por 
meio do jornal “A Província de São Paulo”, 
atual “O Estado de S. Paulo”. 

“A �loso�a da terra roxa!”, exclamava 
ele, reconhecido positivista, cientista, escri-
tor e agricultor. “A província de São Paulo é 
o que é na atualidade, graças simplesmen-
te à sua terra roxa [...]”, completava Barreto .

O escritor continuou a ovacionar São 
Paulo como a primeira província do Impé-
rio. E uma cidade do interior paulista era 
apontada por ele como a mais promissora 
dentre as demais: Ribeirão Preto. “É esse 
município que eu aconselharia uma visita 
[...]. Graças às suas terras excepcionais, a 
província de São Paulo é a única que esca-
pará ao naufrágio geral da nossa lavoura”  .

Uma combinação entre propaganda, 
o esgotamento das terras das velhas plan-
tações e a existência de áreas ainda baratas 
no interior, resultaram na química que 
tornou a região de Ribeirão Preto um polo 
de atração de capital e pessoas. Fazendei-
ros do Vale do Paraíba marcharam para o 
oeste levando consigo o café.

A expansão cafeeira era rápida e 
intensa. Menos de duas décadas depois, a 
terra roxa quase não era vista, coberta pelo 

verde dos cafezais. Inicialmente, como os 
mineiros já haviam feito, usaram a mão de 
obra cativa, formada por milhares de escra-
vizados de origem africana, que derruba-
ram matas e plantaram as primeiras mudas 
da rubiácea sob o chicote dos feitores. Mas, 
logo as plantações demandaram mais 
braços. 

A locomotiva da Companhia Mogia-
na de Estradas de Ferro alcançou o peque-
no município em 1886. Ao longo dos anos, 
seus vagões partiam da Estação Central de 
Ribeirão Preto levando milhares de sacas 
de café para o porto de Santos. Em seu 
retorno traziam o mundo para dentro da 
pequena vila: o Imperador D. Pedro II, as 
novidades da Europa, novos capitais a 
serem investidos na região e, principal-
mente, braços estrangeiros para trabalhar 
nas lavouras.

Enquanto o espírito liberal, positivis-
ta e pretensamente moderno impregnava 
o espírito da elite local, imigrantes chega-
vam aos borbotões. Em 1912, de um total 
de 58.220 habitantes, 39.488 eram estran-
geiros: italianos, espanhóis, portugueses, 
japoneses, árabes, entre outros. O municí-
pio tornou-se palco de diversas in�uências 
culturais. Os hábitos de higiene, as formas 
de construir, a culinária, a religiosidade, os 
ofícios e modos de fazer, a maneira de 
pensar e olhar o mundo transformaram-se. 

Dentre os imigrantes, os mais nume-
rosos eram italianos, que trabalhavam no 
regime de colonato e se estabeleciam na 

zona rural para abrir novos cafezais. Múlti-
plos ingredientes aos poucos iam forman-
do um caldeirão de in�uências culturais.

Os que vieram do norte da península 
itálica trouxeram a polenta, enquanto os 
que vieram do sul, a broa de milho. Por 
in�uência dos portugueses e mineiros o 
café com leite passou a ser consumido com 
muito açúcar e servido logo cedo com pão 
feito com fermento de garrafa e assado no 
forno a lenha. No almoço, que era servido 
às nove da manhã e levado em pequenos 
“caldeirões” até a roça, em uma cesta de 
taboca, pela matriarca da família, as in�u-
ências já se misturavam: arroz, feijão, angu, 
hortaliças, carne de lata, macarrão feito em 
casa e frango, en�m, o que se colhia na 
própria roça ou se comprava na venda. A 
abóbora ou moranga, típica da América do 
Sul, e já usada há centenas de anos pelos 
indígenas, também caiu no gosto, e passou 
a ser consumida refogada no almoço, ou 
como doce na “volta do dia”. A uma da 
tarde era a hora da merenda. Comia-se 
broa, bolo, pão, polenta com leite e açúcar 
e biscoito de polvilho assado. Nos dias mais 
difíceis, quando faltavam suprimentos, às 
vezes comia-se mandioca cozinha com 
açúcar, batata doce ou um escaldado de 
fubá, que nada mais era do que um caldo 
grosso feito no fogão a lenha.

Os imigrantes submetiam-se a uma 
disciplina rígida, acreditando que somente 
mediante o trabalho duro poderiam acu-
mular uma poupança e comprar sua 

própria terra. Por isso, todos os membros 
da família contribuíam dividindo as tarefas 
de acordo com a força física de cada um . 
Era comum os �lhos desde cedo serem 
levados para as lavouras de café .

 Depois de um longo e cansativo dia 
de trabalho, sob o sol ou a chuva, os colo-
nos chegavam à pequena residência na 
colônia. Em geral, era uma �leira de casi-
nhas previamente construídas para rece-
ber os imigrantes, alinhadas longe da sede 
da fazenda. Pequenas, elas eram feitas de 
tijolos ou pau a pique e no princípio rara-
mente superavam três cômodos e um 
“puxadinho”. Banheiro não tinha e as 
“necessidades” eram feitas no mato próxi-
mo. A área interna era pequena e abrigava 
famílias às vezes com quatro ou mais �lhos. 
Não havia portas separando os ambientes 
e as janelas, sem vidro, eram fechadas com 
madeira . 

No jantar, servido entre cinco e seis 
horas, normalmente tomava-se uma sopa, 
uma herança portuguesa que gradativa-
mente também acrescia a in�uência italia-
na: a minestra, era um caldo com massa de 
macarrão ou arroz, legumes e carne, muitas 
vezes feito com as sobras do almoço .

Entre os italianos não havia o hábito 
de tomar banho todos os dias. Antes de 
dormir lavavam as mãos, os pés e o rosto 
em uma tina. Normalmente a mesma que 
era usada para dar banho nas crianças e 
para lavar as roupas. Somente aos sábados 
tomavam um banho completo e vestiam 

roupas limpas. 
Quando caía a noite era a hora de 

tocar sanfona ou de contar causos em 
torno da fogueira. Memórias do velho 
mundo eram relembradas com saudade. 
Assombrações, lobisomens, saci pererê, a 
mula sem cabeça, a mãe do ouro e outros 
personagens povoavam o imaginário e 
assustavam as crianças. Na hora de dormir, 
as pequenas casas da colônia não ofere-
ciam muita privacidade e todos �cavam 
próximos.  No quarto, o merecido descanso 
era feito sobre um colchão enchido de 
palha de milho e forrado com um lençol 
alvíssimo . Quando a criança �cava com 
medo, a lamparina à querosene, muitas 
vezes o único meio de se locomover no 
escuro, era deixada acesa. Pela manhã, 
todos no quarto estavam com as narinas 
enegrecidas pela fumaça.

 Com o tempo, os costumes dos 
habitantes locais foram se misturando aos 
dos italianos, mineiros, afrodescendentes, 
árabes, japoneses e outros povos que 
povoaram a região de Ribeirão Preto.

 Em meados do século XX, época 
das lembranças dos entrevistados para 
este livro, o café já estava perdendo força, 
mas ainda era a principal atividade da 
região. O regime de colonato, no qual 
quase todo o pagamento era feito ao �nal 
do contrato, já estava desaparecendo e as 
pequenas casas en�leiradas passaram a ser 
ocupadas pelos �lhos dos colonos, mas 
agora recebendo salários todos os meses.

 Aos poucos, as referências advindas 
inicialmente de lugares distantes foram 
constituindo novas identidades culturais. 
O trabalhador do campo do interior de São 
Paulo tornou-se o caipira, com diferenças 
marcadas em cada região pelas in�uências 
dos diferentes imigrantes.

 O mundo era vivido entre o traba-
lho, a capela, as festas dos santos e as idas à 
venda, um armazém do próprio patrão, 
onde homens e mulheres simples faziam 
as suas compras e marcavam na caderneta. 
Lá se comprava roupa, sapato, arroz, feijão, 
farinha, macarrão, açúcar, ferramenta. 
Tinha tudo.

Na segunda metade do século XX, 
essas pessoas viram o café ir embora, o 
aumento de área plantada da cana-de-açú-
car e o desmanche das colônias. Seu Tito é 
um dos que viram esta transformação. Ele 
narrou tristemente como foi difícil, de uma 
hora para outra, ter que dispensar todo o 
pessoal.

Os mais jovens foram indo embora 
para a cidade, em busca de trabalho, 
enquanto alguns poucos �caram. Em 2010, 
de acordo com os dados do IBGE, somente 

0,28% da população total do município 
ainda vive na zona rural. Mas, alguns ainda 
resistem e permanecem nas casinhas das 
velhas colônias das antigas fazendas de 
café. Entre eles, as famílias das senhoras 
Célia, Maria Giroto, Maria Morgado, Marta e 
Mafalda e os senhores Pedro, Humberto e 
Tito, os contadores de suas próprias histó-
rias, guardadas na “caixinha” da memória, 
sobre quem este livro versa.

  Este livro é uma materialidade da 
celebração do encontro promovido ao 
longo da história entre, primeiro, a terra e o 
café, depois, a terra plantada de café e seus 
trabalhadores. 

 Para contar a história dos cafezais 
não bastou focar o café, pois a fazenda, 
ainda que grande produtora do ouro 
verde, plantava também algodão, arroz e 
outros mantimentos. Estes homens e 
mulheres não só colhiam café, mas entre 
uma atividade e outra, ralhavam o algodão, 
limpavam o arroz, varriam os canteiros, 
colhiam tomate. A memória dos cafezais 
vai muito além do próprio café e chega à 
história particular de cada homem e 
mulher que um dia trabalhou na roça. 
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Como um grupo de autoras, ao longo 
do processo de pesquisa, registro e produ-
ção textual, uma emprestou à outra a sua 
própria bagagem de referencial, e esta obra, 
assim, traduz experiências especí�cas coleti-
vizadas harmonicamente. Enquanto uma 
parte do grupo seguiu para as fazendas a �m 
de ouvir os moradores do lugar e, a partir 
deles organizar as memórias, outra trouxe 
para o grupo três anos de trabalho de 
pesquisa sobre o patrimônio arquitetônico 
do café em Ribeirão Preto. 

Não se trata de dois produtos, mas de 
um encontro de informações que se comple-
mentam e dão forma a este livro. Se os relatos 
a partir das memórias foram centrados no 
trabalhador da fazenda, o descritivo do patri-
mônio arquitetônico não deixou de lado o 
patrão, dono da propriedade.     

A compreensão do cotidiano nas 
fazendas de café também passa pelo entendi-
mento da sua espacialidade. No caso do 
município de Ribeirão Preto, a primeira consi-
deração a ser feita é a ideia da existência de 
um complexo cafeeiro, composto predomi-
nantemente por cinco elementos construí-
dos: o terreiro, o edifício que abrigava a tulha 
e a casa de máquinas, a colônia, a casa sede e 
a capela. Esses cinco elementos podem ser 
classi�cados como o espaço de produção, o 
local de moradia e o local destinado à fé, 
valendo ressaltar que outras edi�cações 
aparecem pontualmente em alguns casos, 
como vendas de secos e molhados, armazéns, 
galinheiros, paiol, locais destinados aos admi-

nistradores, entre outros.  
Algumas fazendas não possuíam todas 

essas edi�cações formadoras do complexo, 
podendo ser secções de fazendas maiores, 
mas tentando estabelecer um critério de 
amostragem para ilustrar esse cotidiano, 
trabalharemos com esses cinco elementos. 

 O terreiro e o edifício que abrigava a 
tulha e a casa de máquinas eram os locais 
voltados para a secagem, para o bene�cia-
mento e o armazenamento do café, sendo 
assim, os espaços de produção da fazenda 
cafeeira re�etiam na sua construção qual era 
o método adotado. 

Após o grão de café ser colhido, era 
levado para os lavadores, que separavam, 
por meio da gravidade da água, aqueles 
grãos maduros e, através das canaletas de 
água, eram espalhados no terreiro, uma 
grande área descoberta, revestida apenas 
com ladrilhos de pedra no piso, para a seca-
gem. Em seguida, os grãos de café, limpos e 
secos, eram levados para o edifício que abri-
gava a tulha e a casa de máquinas, onde 
acontecia o processo de despolpamento e, 
�nalizando, o ensacamento e o armazena-
mento. 

Na maioria dos casos, em Ribeirão 
Preto, foi encontrado um único edifício, que 
acumulava as funções de tulha e de casa de 
máquinas, em uma utilização racional do 
espaço, podendo ser considerado local 
primordial para a produção do café, e por 
isso, tem suas características arquitetônicas 
voltadas para a funcionalidade da produção. 

A fase de bene�ciamento do café era 
complexa e demorada. Em primeiro 
lugar, efetuada a colheita, fazia-se sua 
lavagem, isto é, era feita a remoção de 
terra, folhas secas e frutos estragados. 
Para isso ele era jogado em enormes 
tanques de água corrente: o café de 
qualidade não boia, já os grãos estraga-
dos, gravetos e folhas, sim. Feita essa 
separação, abriam-se pequenas compor-
tas destes tanques, ou lavadores, e a 
água escorria por canais - levando consi-
go o café, por gravidade – até os terreiros, 
onde uma grande peneira, ou ralo, deixa-
va escorrer a água, segurando, porém, os 
grãos. Já limpos e no terreiro, estes grãos 
eram espalhados para que acontecesse a 
secagem, que se prolongava até que a 
polpa e a casca estivessem su�ciente-
mente secas para serem partidas com 
facilidade. Durante essa etapa, o café era 
revirado várias vezes por dia nos terreiros 
para �carem expostos ao sol e secarem 
uniformemente. À noite, era empilhado e 
coberto com lonas, como forma de 
proteção do orvalho. Seco o café, tinha 
que ser despolpado ou descascado . 
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O Brasil vivenciou grandes transfor-
mações na segunda metade do século XIX, 
inserindo-se no sistema capitalista mun-
dial com a exploração capitalista da agri-
cultura, caracterizada pela monocultura 
cafeeira. O café era a segunda principal 
commodity do mundo, movimentando um 
mercado exportador do grão e importador 
de maquinários de bene�ciamento. Além 
disso, demandou uma grande quantidade 
de mão de obra e propiciou a formação de 
uma malha ferroviária que ligava os muni-
cípios do interior paulista aos centros 
exportadores .

A produção cafeeira estabelecida no 
Rio de Janeiro e, posteriormente, no Vale 
do Paraíba paulista precisava constante-
mente de mais e melhores terras. Entre o 
�nal do século XIX e o início do XX, em sua 
“marcha para o oeste” de São Paulo, o café 
levou consigo o capital e o trabalho, 
deixando para trás solos pobres e “cidades 
mortas”, como escreveu Monteiro Lobato.

 
[...] No campo não é menor a desolação. 
Léguas a �o se sucedem de morraria 
áspera, onde reinam soberanos a saúva 
e seus aliados [...] Por ela passou o Café, 
como um Átila. Toda a seiva foi bebida 
e, sob forma de grão, ensacada e man-
dada para fora. [...] Trans�ltrou-se para 
o Oeste, na avidez de novos assaltos à 
virgindade da terra nova [...] .
 

Rumo ao “oeste mítico” – na verdade 
o nordeste de São Paulo - o café encontrou 

Ribeirão Preto, por volta dos anos 1870. Na 
época, era uma vila poeirenta, espremida 
entre os rios Mogi e Pardo, desbravada e 
ocupada pelos mineiros e seus cativos 
africanos, que criavam gado e plantavam 
gêneros de primeira necessidade. Logo, as 
impressões de homens como Luís Pereira 
Barreto sobre o local difundiram-se por 
meio do jornal “A Província de São Paulo”, 
atual “O Estado de S. Paulo”. 

“A �loso�a da terra roxa!”, exclamava 
ele, reconhecido positivista, cientista, escri-
tor e agricultor. “A província de São Paulo é 
o que é na atualidade, graças simplesmen-
te à sua terra roxa [...]”, completava Barreto .

O escritor continuou a ovacionar São 
Paulo como a primeira província do Impé-
rio. E uma cidade do interior paulista era 
apontada por ele como a mais promissora 
dentre as demais: Ribeirão Preto. “É esse 
município que eu aconselharia uma visita 
[...]. Graças às suas terras excepcionais, a 
província de São Paulo é a única que esca-
pará ao naufrágio geral da nossa lavoura”  .

Uma combinação entre propaganda, 
o esgotamento das terras das velhas plan-
tações e a existência de áreas ainda baratas 
no interior, resultaram na química que 
tornou a região de Ribeirão Preto um polo 
de atração de capital e pessoas. Fazendei-
ros do Vale do Paraíba marcharam para o 
oeste levando consigo o café.

A expansão cafeeira era rápida e 
intensa. Menos de duas décadas depois, a 
terra roxa quase não era vista, coberta pelo 

verde dos cafezais. Inicialmente, como os 
mineiros já haviam feito, usaram a mão de 
obra cativa, formada por milhares de escra-
vizados de origem africana, que derruba-
ram matas e plantaram as primeiras mudas 
da rubiácea sob o chicote dos feitores. Mas, 
logo as plantações demandaram mais 
braços. 

A locomotiva da Companhia Mogia-
na de Estradas de Ferro alcançou o peque-
no município em 1886. Ao longo dos anos, 
seus vagões partiam da Estação Central de 
Ribeirão Preto levando milhares de sacas 
de café para o porto de Santos. Em seu 
retorno traziam o mundo para dentro da 
pequena vila: o Imperador D. Pedro II, as 
novidades da Europa, novos capitais a 
serem investidos na região e, principal-
mente, braços estrangeiros para trabalhar 
nas lavouras.

Enquanto o espírito liberal, positivis-
ta e pretensamente moderno impregnava 
o espírito da elite local, imigrantes chega-
vam aos borbotões. Em 1912, de um total 
de 58.220 habitantes, 39.488 eram estran-
geiros: italianos, espanhóis, portugueses, 
japoneses, árabes, entre outros. O municí-
pio tornou-se palco de diversas in�uências 
culturais. Os hábitos de higiene, as formas 
de construir, a culinária, a religiosidade, os 
ofícios e modos de fazer, a maneira de 
pensar e olhar o mundo transformaram-se. 

Dentre os imigrantes, os mais nume-
rosos eram italianos, que trabalhavam no 
regime de colonato e se estabeleciam na 

zona rural para abrir novos cafezais. Múlti-
plos ingredientes aos poucos iam forman-
do um caldeirão de in�uências culturais.

Os que vieram do norte da península 
itálica trouxeram a polenta, enquanto os 
que vieram do sul, a broa de milho. Por 
in�uência dos portugueses e mineiros o 
café com leite passou a ser consumido com 
muito açúcar e servido logo cedo com pão 
feito com fermento de garrafa e assado no 
forno a lenha. No almoço, que era servido 
às nove da manhã e levado em pequenos 
“caldeirões” até a roça, em uma cesta de 
taboca, pela matriarca da família, as in�u-
ências já se misturavam: arroz, feijão, angu, 
hortaliças, carne de lata, macarrão feito em 
casa e frango, en�m, o que se colhia na 
própria roça ou se comprava na venda. A 
abóbora ou moranga, típica da América do 
Sul, e já usada há centenas de anos pelos 
indígenas, também caiu no gosto, e passou 
a ser consumida refogada no almoço, ou 
como doce na “volta do dia”. A uma da 
tarde era a hora da merenda. Comia-se 
broa, bolo, pão, polenta com leite e açúcar 
e biscoito de polvilho assado. Nos dias mais 
difíceis, quando faltavam suprimentos, às 
vezes comia-se mandioca cozinha com 
açúcar, batata doce ou um escaldado de 
fubá, que nada mais era do que um caldo 
grosso feito no fogão a lenha.

Os imigrantes submetiam-se a uma 
disciplina rígida, acreditando que somente 
mediante o trabalho duro poderiam acu-
mular uma poupança e comprar sua 

própria terra. Por isso, todos os membros 
da família contribuíam dividindo as tarefas 
de acordo com a força física de cada um . 
Era comum os �lhos desde cedo serem 
levados para as lavouras de café .

 Depois de um longo e cansativo dia 
de trabalho, sob o sol ou a chuva, os colo-
nos chegavam à pequena residência na 
colônia. Em geral, era uma �leira de casi-
nhas previamente construídas para rece-
ber os imigrantes, alinhadas longe da sede 
da fazenda. Pequenas, elas eram feitas de 
tijolos ou pau a pique e no princípio rara-
mente superavam três cômodos e um 
“puxadinho”. Banheiro não tinha e as 
“necessidades” eram feitas no mato próxi-
mo. A área interna era pequena e abrigava 
famílias às vezes com quatro ou mais �lhos. 
Não havia portas separando os ambientes 
e as janelas, sem vidro, eram fechadas com 
madeira . 

No jantar, servido entre cinco e seis 
horas, normalmente tomava-se uma sopa, 
uma herança portuguesa que gradativa-
mente também acrescia a in�uência italia-
na: a minestra, era um caldo com massa de 
macarrão ou arroz, legumes e carne, muitas 
vezes feito com as sobras do almoço .

Entre os italianos não havia o hábito 
de tomar banho todos os dias. Antes de 
dormir lavavam as mãos, os pés e o rosto 
em uma tina. Normalmente a mesma que 
era usada para dar banho nas crianças e 
para lavar as roupas. Somente aos sábados 
tomavam um banho completo e vestiam 

roupas limpas. 
Quando caía a noite era a hora de 

tocar sanfona ou de contar causos em 
torno da fogueira. Memórias do velho 
mundo eram relembradas com saudade. 
Assombrações, lobisomens, saci pererê, a 
mula sem cabeça, a mãe do ouro e outros 
personagens povoavam o imaginário e 
assustavam as crianças. Na hora de dormir, 
as pequenas casas da colônia não ofere-
ciam muita privacidade e todos �cavam 
próximos.  No quarto, o merecido descanso 
era feito sobre um colchão enchido de 
palha de milho e forrado com um lençol 
alvíssimo . Quando a criança �cava com 
medo, a lamparina à querosene, muitas 
vezes o único meio de se locomover no 
escuro, era deixada acesa. Pela manhã, 
todos no quarto estavam com as narinas 
enegrecidas pela fumaça.

 Com o tempo, os costumes dos 
habitantes locais foram se misturando aos 
dos italianos, mineiros, afrodescendentes, 
árabes, japoneses e outros povos que 
povoaram a região de Ribeirão Preto.

 Em meados do século XX, época 
das lembranças dos entrevistados para 
este livro, o café já estava perdendo força, 
mas ainda era a principal atividade da 
região. O regime de colonato, no qual 
quase todo o pagamento era feito ao �nal 
do contrato, já estava desaparecendo e as 
pequenas casas en�leiradas passaram a ser 
ocupadas pelos �lhos dos colonos, mas 
agora recebendo salários todos os meses.

 Aos poucos, as referências advindas 
inicialmente de lugares distantes foram 
constituindo novas identidades culturais. 
O trabalhador do campo do interior de São 
Paulo tornou-se o caipira, com diferenças 
marcadas em cada região pelas in�uências 
dos diferentes imigrantes.

 O mundo era vivido entre o traba-
lho, a capela, as festas dos santos e as idas à 
venda, um armazém do próprio patrão, 
onde homens e mulheres simples faziam 
as suas compras e marcavam na caderneta. 
Lá se comprava roupa, sapato, arroz, feijão, 
farinha, macarrão, açúcar, ferramenta. 
Tinha tudo.

Na segunda metade do século XX, 
essas pessoas viram o café ir embora, o 
aumento de área plantada da cana-de-açú-
car e o desmanche das colônias. Seu Tito é 
um dos que viram esta transformação. Ele 
narrou tristemente como foi difícil, de uma 
hora para outra, ter que dispensar todo o 
pessoal.

Os mais jovens foram indo embora 
para a cidade, em busca de trabalho, 
enquanto alguns poucos �caram. Em 2010, 
de acordo com os dados do IBGE, somente 

0,28% da população total do município 
ainda vive na zona rural. Mas, alguns ainda 
resistem e permanecem nas casinhas das 
velhas colônias das antigas fazendas de 
café. Entre eles, as famílias das senhoras 
Célia, Maria Giroto, Maria Morgado, Marta e 
Mafalda e os senhores Pedro, Humberto e 
Tito, os contadores de suas próprias histó-
rias, guardadas na “caixinha” da memória, 
sobre quem este livro versa.

  Este livro é uma materialidade da 
celebração do encontro promovido ao 
longo da história entre, primeiro, a terra e o 
café, depois, a terra plantada de café e seus 
trabalhadores. 

 Para contar a história dos cafezais 
não bastou focar o café, pois a fazenda, 
ainda que grande produtora do ouro 
verde, plantava também algodão, arroz e 
outros mantimentos. Estes homens e 
mulheres não só colhiam café, mas entre 
uma atividade e outra, ralhavam o algodão, 
limpavam o arroz, varriam os canteiros, 
colhiam tomate. A memória dos cafezais 
vai muito além do próprio café e chega à 
história particular de cada homem e 
mulher que um dia trabalhou na roça. 

Como um grupo de autoras, ao longo 
do processo de pesquisa, registro e produ-
ção textual, uma emprestou à outra a sua 
própria bagagem de referencial, e esta obra, 
assim, traduz experiências especí�cas coleti-
vizadas harmonicamente. Enquanto uma 
parte do grupo seguiu para as fazendas a �m 
de ouvir os moradores do lugar e, a partir 
deles organizar as memórias, outra trouxe 
para o grupo três anos de trabalho de 
pesquisa sobre o patrimônio arquitetônico 
do café em Ribeirão Preto. 

Não se trata de dois produtos, mas de 
um encontro de informações que se comple-
mentam e dão forma a este livro. Se os relatos 
a partir das memórias foram centrados no 
trabalhador da fazenda, o descritivo do patri-
mônio arquitetônico não deixou de lado o 
patrão, dono da propriedade.     

A compreensão do cotidiano nas 
fazendas de café também passa pelo entendi-
mento da sua espacialidade. No caso do 
município de Ribeirão Preto, a primeira consi-
deração a ser feita é a ideia da existência de 
um complexo cafeeiro, composto predomi-
nantemente por cinco elementos construí-
dos: o terreiro, o edifício que abrigava a tulha 
e a casa de máquinas, a colônia, a casa sede e 
a capela. Esses cinco elementos podem ser 
classi�cados como o espaço de produção, o 
local de moradia e o local destinado à fé, 
valendo ressaltar que outras edi�cações 
aparecem pontualmente em alguns casos, 
como vendas de secos e molhados, armazéns, 
galinheiros, paiol, locais destinados aos admi-

nistradores, entre outros.  
Algumas fazendas não possuíam todas 

essas edi�cações formadoras do complexo, 
podendo ser secções de fazendas maiores, 
mas tentando estabelecer um critério de 
amostragem para ilustrar esse cotidiano, 
trabalharemos com esses cinco elementos. 

 O terreiro e o edifício que abrigava a 
tulha e a casa de máquinas eram os locais 
voltados para a secagem, para o bene�cia-
mento e o armazenamento do café, sendo 
assim, os espaços de produção da fazenda 
cafeeira re�etiam na sua construção qual era 
o método adotado. 

Após o grão de café ser colhido, era 
levado para os lavadores, que separavam, 
por meio da gravidade da água, aqueles 
grãos maduros e, através das canaletas de 
água, eram espalhados no terreiro, uma 
grande área descoberta, revestida apenas 
com ladrilhos de pedra no piso, para a seca-
gem. Em seguida, os grãos de café, limpos e 
secos, eram levados para o edifício que abri-
gava a tulha e a casa de máquinas, onde 
acontecia o processo de despolpamento e, 
�nalizando, o ensacamento e o armazena-
mento. 

Na maioria dos casos, em Ribeirão 
Preto, foi encontrado um único edifício, que 
acumulava as funções de tulha e de casa de 
máquinas, em uma utilização racional do 
espaço, podendo ser considerado local 
primordial para a produção do café, e por 
isso, tem suas características arquitetônicas 
voltadas para a funcionalidade da produção. 

A fase de bene�ciamento do café era 
complexa e demorada. Em primeiro 
lugar, efetuada a colheita, fazia-se sua 
lavagem, isto é, era feita a remoção de 
terra, folhas secas e frutos estragados. 
Para isso ele era jogado em enormes 
tanques de água corrente: o café de 
qualidade não boia, já os grãos estraga-
dos, gravetos e folhas, sim. Feita essa 
separação, abriam-se pequenas compor-
tas destes tanques, ou lavadores, e a 
água escorria por canais - levando consi-
go o café, por gravidade – até os terreiros, 
onde uma grande peneira, ou ralo, deixa-
va escorrer a água, segurando, porém, os 
grãos. Já limpos e no terreiro, estes grãos 
eram espalhados para que acontecesse a 
secagem, que se prolongava até que a 
polpa e a casca estivessem su�ciente-
mente secas para serem partidas com 
facilidade. Durante essa etapa, o café era 
revirado várias vezes por dia nos terreiros 
para �carem expostos ao sol e secarem 
uniformemente. À noite, era empilhado e 
coberto com lonas, como forma de 
proteção do orvalho. Seco o café, tinha 
que ser despolpado ou descascado . 
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Como um grupo de autoras, ao longo 
do processo de pesquisa, registro e produ-
ção textual, uma emprestou à outra a sua 
própria bagagem de referencial, e esta obra, 
assim, traduz experiências especí�cas coleti-
vizadas harmonicamente. Enquanto uma 
parte do grupo seguiu para as fazendas a �m 
de ouvir os moradores do lugar e, a partir 
deles organizar as memórias, outra trouxe 
para o grupo três anos de trabalho de 
pesquisa sobre o patrimônio arquitetônico 
do café em Ribeirão Preto. 

Não se trata de dois produtos, mas de 
um encontro de informações que se comple-
mentam e dão forma a este livro. Se os relatos 
a partir das memórias foram centrados no 
trabalhador da fazenda, o descritivo do patri-
mônio arquitetônico não deixou de lado o 
patrão, dono da propriedade.     

A compreensão do cotidiano nas 
fazendas de café também passa pelo entendi-
mento da sua espacialidade. No caso do 
município de Ribeirão Preto, a primeira consi-
deração a ser feita é a ideia da existência de 
um complexo cafeeiro, composto predomi-
nantemente por cinco elementos construí-
dos: o terreiro, o edifício que abrigava a tulha 
e a casa de máquinas, a colônia, a casa sede e 
a capela. Esses cinco elementos podem ser 
classi�cados como o espaço de produção, o 
local de moradia e o local destinado à fé, 
valendo ressaltar que outras edi�cações 
aparecem pontualmente em alguns casos, 
como vendas de secos e molhados, armazéns, 
galinheiros, paiol, locais destinados aos admi-

nistradores, entre outros.  
Algumas fazendas não possuíam todas 

essas edi�cações formadoras do complexo, 
podendo ser secções de fazendas maiores, 
mas tentando estabelecer um critério de 
amostragem para ilustrar esse cotidiano, 
trabalharemos com esses cinco elementos. 

 O terreiro e o edifício que abrigava a 
tulha e a casa de máquinas eram os locais 
voltados para a secagem, para o bene�cia-
mento e o armazenamento do café, sendo 
assim, os espaços de produção da fazenda 
cafeeira re�etiam na sua construção qual era 
o método adotado. 

Após o grão de café ser colhido, era 
levado para os lavadores, que separavam, 
por meio da gravidade da água, aqueles 
grãos maduros e, através das canaletas de 
água, eram espalhados no terreiro, uma 
grande área descoberta, revestida apenas 
com ladrilhos de pedra no piso, para a seca-
gem. Em seguida, os grãos de café, limpos e 
secos, eram levados para o edifício que abri-
gava a tulha e a casa de máquinas, onde 
acontecia o processo de despolpamento e, 
�nalizando, o ensacamento e o armazena-
mento. 

Na maioria dos casos, em Ribeirão 
Preto, foi encontrado um único edifício, que 
acumulava as funções de tulha e de casa de 
máquinas, em uma utilização racional do 
espaço, podendo ser considerado local 
primordial para a produção do café, e por 
isso, tem suas características arquitetônicas 
voltadas para a funcionalidade da produção. 

A fase de bene�ciamento do café era 
complexa e demorada. Em primeiro 
lugar, efetuada a colheita, fazia-se sua 
lavagem, isto é, era feita a remoção de 
terra, folhas secas e frutos estragados. 
Para isso ele era jogado em enormes 
tanques de água corrente: o café de 
qualidade não boia, já os grãos estraga-
dos, gravetos e folhas, sim. Feita essa 
separação, abriam-se pequenas compor-
tas destes tanques, ou lavadores, e a 
água escorria por canais - levando consi-
go o café, por gravidade – até os terreiros, 
onde uma grande peneira, ou ralo, deixa-
va escorrer a água, segurando, porém, os 
grãos. Já limpos e no terreiro, estes grãos 
eram espalhados para que acontecesse a 
secagem, que se prolongava até que a 
polpa e a casca estivessem su�ciente-
mente secas para serem partidas com 
facilidade. Durante essa etapa, o café era 
revirado várias vezes por dia nos terreiros 
para �carem expostos ao sol e secarem 
uniformemente. À noite, era empilhado e 
coberto com lonas, como forma de 
proteção do orvalho. Seco o café, tinha 
que ser despolpado ou descascado . 
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Sumário
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Como um grupo de autoras, ao longo 
do processo de pesquisa, registro e produ-
ção textual, uma emprestou à outra a sua 
própria bagagem de referencial, e esta obra, 
assim, traduz experiências especí�cas coleti-
vizadas harmonicamente. Enquanto uma 
parte do grupo seguiu para as fazendas a �m 
de ouvir os moradores do lugar e, a partir 
deles organizar as memórias, outra trouxe 
para o grupo três anos de trabalho de 
pesquisa sobre o patrimônio arquitetônico 
do café em Ribeirão Preto. 

Não se trata de dois produtos, mas de 
um encontro de informações que se comple-
mentam e dão forma a este livro. Se os relatos 
a partir das memórias foram centrados no 
trabalhador da fazenda, o descritivo do patri-
mônio arquitetônico não deixou de lado o 
patrão, dono da propriedade.     

A compreensão do cotidiano nas 
fazendas de café também passa pelo entendi-
mento da sua espacialidade. No caso do 
município de Ribeirão Preto, a primeira consi-
deração a ser feita é a ideia da existência de 
um complexo cafeeiro, composto predomi-
nantemente por cinco elementos construí-
dos: o terreiro, o edifício que abrigava a tulha 
e a casa de máquinas, a colônia, a casa sede e 
a capela. Esses cinco elementos podem ser 
classi�cados como o espaço de produção, o 
local de moradia e o local destinado à fé, 
valendo ressaltar que outras edi�cações 
aparecem pontualmente em alguns casos, 
como vendas de secos e molhados, armazéns, 
galinheiros, paiol, locais destinados aos admi-

nistradores, entre outros.  
Algumas fazendas não possuíam todas 

essas edi�cações formadoras do complexo, 
podendo ser secções de fazendas maiores, 
mas tentando estabelecer um critério de 
amostragem para ilustrar esse cotidiano, 
trabalharemos com esses cinco elementos. 

 O terreiro e o edifício que abrigava a 
tulha e a casa de máquinas eram os locais 
voltados para a secagem, para o bene�cia-
mento e o armazenamento do café, sendo 
assim, os espaços de produção da fazenda 
cafeeira re�etiam na sua construção qual era 
o método adotado. 

Após o grão de café ser colhido, era 
levado para os lavadores, que separavam, 
por meio da gravidade da água, aqueles 
grãos maduros e, através das canaletas de 
água, eram espalhados no terreiro, uma 
grande área descoberta, revestida apenas 
com ladrilhos de pedra no piso, para a seca-
gem. Em seguida, os grãos de café, limpos e 
secos, eram levados para o edifício que abri-
gava a tulha e a casa de máquinas, onde 
acontecia o processo de despolpamento e, 
�nalizando, o ensacamento e o armazena-
mento. 

Na maioria dos casos, em Ribeirão 
Preto, foi encontrado um único edifício, que 
acumulava as funções de tulha e de casa de 
máquinas, em uma utilização racional do 
espaço, podendo ser considerado local 
primordial para a produção do café, e por 
isso, tem suas características arquitetônicas 
voltadas para a funcionalidade da produção. 

A fase de bene�ciamento do café era 
complexa e demorada. Em primeiro 
lugar, efetuada a colheita, fazia-se sua 
lavagem, isto é, era feita a remoção de 
terra, folhas secas e frutos estragados. 
Para isso ele era jogado em enormes 
tanques de água corrente: o café de 
qualidade não boia, já os grãos estraga-
dos, gravetos e folhas, sim. Feita essa 
separação, abriam-se pequenas compor-
tas destes tanques, ou lavadores, e a 
água escorria por canais - levando consi-
go o café, por gravidade – até os terreiros, 
onde uma grande peneira, ou ralo, deixa-
va escorrer a água, segurando, porém, os 
grãos. Já limpos e no terreiro, estes grãos 
eram espalhados para que acontecesse a 
secagem, que se prolongava até que a 
polpa e a casca estivessem su�ciente-
mente secas para serem partidas com 
facilidade. Durante essa etapa, o café era 
revirado várias vezes por dia nos terreiros 
para �carem expostos ao sol e secarem 
uniformemente. À noite, era empilhado e 
coberto com lonas, como forma de 
proteção do orvalho. Seco o café, tinha 
que ser despolpado ou descascado . 
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Como um grupo de autoras, ao longo 
do processo de pesquisa, registro e produ-
ção textual, uma emprestou à outra a sua 
própria bagagem de referencial, e esta obra, 
assim, traduz experiências especí�cas coleti-
vizadas harmonicamente. Enquanto uma 
parte do grupo seguiu para as fazendas a �m 
de ouvir os moradores do lugar e, a partir 
deles organizar as memórias, outra trouxe 
para o grupo três anos de trabalho de 
pesquisa sobre o patrimônio arquitetônico 
do café em Ribeirão Preto. 

Não se trata de dois produtos, mas de 
um encontro de informações que se comple-
mentam e dão forma a este livro. Se os relatos 
a partir das memórias foram centrados no 
trabalhador da fazenda, o descritivo do patri-
mônio arquitetônico não deixou de lado o 
patrão, dono da propriedade.     

A compreensão do cotidiano nas 
fazendas de café também passa pelo entendi-
mento da sua espacialidade. No caso do 
município de Ribeirão Preto, a primeira consi-
deração a ser feita é a ideia da existência de 
um complexo cafeeiro, composto predomi-
nantemente por cinco elementos construí-
dos: o terreiro, o edifício que abrigava a tulha 
e a casa de máquinas, a colônia, a casa sede e 
a capela. Esses cinco elementos podem ser 
classi�cados como o espaço de produção, o 
local de moradia e o local destinado à fé, 
valendo ressaltar que outras edi�cações 
aparecem pontualmente em alguns casos, 
como vendas de secos e molhados, armazéns, 
galinheiros, paiol, locais destinados aos admi-

nistradores, entre outros.  
Algumas fazendas não possuíam todas 

essas edi�cações formadoras do complexo, 
podendo ser secções de fazendas maiores, 
mas tentando estabelecer um critério de 
amostragem para ilustrar esse cotidiano, 
trabalharemos com esses cinco elementos. 

 O terreiro e o edifício que abrigava a 
tulha e a casa de máquinas eram os locais 
voltados para a secagem, para o bene�cia-
mento e o armazenamento do café, sendo 
assim, os espaços de produção da fazenda 
cafeeira re�etiam na sua construção qual era 
o método adotado. 

Após o grão de café ser colhido, era 
levado para os lavadores, que separavam, 
por meio da gravidade da água, aqueles 
grãos maduros e, através das canaletas de 
água, eram espalhados no terreiro, uma 
grande área descoberta, revestida apenas 
com ladrilhos de pedra no piso, para a seca-
gem. Em seguida, os grãos de café, limpos e 
secos, eram levados para o edifício que abri-
gava a tulha e a casa de máquinas, onde 
acontecia o processo de despolpamento e, 
�nalizando, o ensacamento e o armazena-
mento. 

Na maioria dos casos, em Ribeirão 
Preto, foi encontrado um único edifício, que 
acumulava as funções de tulha e de casa de 
máquinas, em uma utilização racional do 
espaço, podendo ser considerado local 
primordial para a produção do café, e por 
isso, tem suas características arquitetônicas 
voltadas para a funcionalidade da produção. 

A fase de bene�ciamento do café era 
complexa e demorada. Em primeiro 
lugar, efetuada a colheita, fazia-se sua 
lavagem, isto é, era feita a remoção de 
terra, folhas secas e frutos estragados. 
Para isso ele era jogado em enormes 
tanques de água corrente: o café de 
qualidade não boia, já os grãos estraga-
dos, gravetos e folhas, sim. Feita essa 
separação, abriam-se pequenas compor-
tas destes tanques, ou lavadores, e a 
água escorria por canais - levando consi-
go o café, por gravidade – até os terreiros, 
onde uma grande peneira, ou ralo, deixa-
va escorrer a água, segurando, porém, os 
grãos. Já limpos e no terreiro, estes grãos 
eram espalhados para que acontecesse a 
secagem, que se prolongava até que a 
polpa e a casca estivessem su�ciente-
mente secas para serem partidas com 
facilidade. Durante essa etapa, o café era 
revirado várias vezes por dia nos terreiros 
para �carem expostos ao sol e secarem 
uniformemente. À noite, era empilhado e 
coberto com lonas, como forma de 
proteção do orvalho. Seco o café, tinha 
que ser despolpado ou descascado . 
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Como um grupo de autoras, ao longo 
do processo de pesquisa, registro e produ-
ção textual, uma emprestou à outra a sua 
própria bagagem de referencial, e esta obra, 
assim, traduz experiências especí�cas coleti-
vizadas harmonicamente. Enquanto uma 
parte do grupo seguiu para as fazendas a �m 
de ouvir os moradores do lugar e, a partir 
deles organizar as memórias, outra trouxe 
para o grupo três anos de trabalho de 
pesquisa sobre o patrimônio arquitetônico 
do café em Ribeirão Preto. 

Não se trata de dois produtos, mas de 
um encontro de informações que se comple-
mentam e dão forma a este livro. Se os relatos 
a partir das memórias foram centrados no 
trabalhador da fazenda, o descritivo do patri-
mônio arquitetônico não deixou de lado o 
patrão, dono da propriedade.     

A compreensão do cotidiano nas 
fazendas de café também passa pelo entendi-
mento da sua espacialidade. No caso do 
município de Ribeirão Preto, a primeira consi-
deração a ser feita é a ideia da existência de 
um complexo cafeeiro, composto predomi-
nantemente por cinco elementos construí-
dos: o terreiro, o edifício que abrigava a tulha 
e a casa de máquinas, a colônia, a casa sede e 
a capela. Esses cinco elementos podem ser 
classi�cados como o espaço de produção, o 
local de moradia e o local destinado à fé, 
valendo ressaltar que outras edi�cações 
aparecem pontualmente em alguns casos, 
como vendas de secos e molhados, armazéns, 
galinheiros, paiol, locais destinados aos admi-

nistradores, entre outros.  
Algumas fazendas não possuíam todas 

essas edi�cações formadoras do complexo, 
podendo ser secções de fazendas maiores, 
mas tentando estabelecer um critério de 
amostragem para ilustrar esse cotidiano, 
trabalharemos com esses cinco elementos. 

 O terreiro e o edifício que abrigava a 
tulha e a casa de máquinas eram os locais 
voltados para a secagem, para o bene�cia-
mento e o armazenamento do café, sendo 
assim, os espaços de produção da fazenda 
cafeeira re�etiam na sua construção qual era 
o método adotado. 

Após o grão de café ser colhido, era 
levado para os lavadores, que separavam, 
por meio da gravidade da água, aqueles 
grãos maduros e, através das canaletas de 
água, eram espalhados no terreiro, uma 
grande área descoberta, revestida apenas 
com ladrilhos de pedra no piso, para a seca-
gem. Em seguida, os grãos de café, limpos e 
secos, eram levados para o edifício que abri-
gava a tulha e a casa de máquinas, onde 
acontecia o processo de despolpamento e, 
�nalizando, o ensacamento e o armazena-
mento. 

Na maioria dos casos, em Ribeirão 
Preto, foi encontrado um único edifício, que 
acumulava as funções de tulha e de casa de 
máquinas, em uma utilização racional do 
espaço, podendo ser considerado local 
primordial para a produção do café, e por 
isso, tem suas características arquitetônicas 
voltadas para a funcionalidade da produção. 

A fase de bene�ciamento do café era 
complexa e demorada. Em primeiro 
lugar, efetuada a colheita, fazia-se sua 
lavagem, isto é, era feita a remoção de 
terra, folhas secas e frutos estragados. 
Para isso ele era jogado em enormes 
tanques de água corrente: o café de 
qualidade não boia, já os grãos estraga-
dos, gravetos e folhas, sim. Feita essa 
separação, abriam-se pequenas compor-
tas destes tanques, ou lavadores, e a 
água escorria por canais - levando consi-
go o café, por gravidade – até os terreiros, 
onde uma grande peneira, ou ralo, deixa-
va escorrer a água, segurando, porém, os 
grãos. Já limpos e no terreiro, estes grãos 
eram espalhados para que acontecesse a 
secagem, que se prolongava até que a 
polpa e a casca estivessem su�ciente-
mente secas para serem partidas com 
facilidade. Durante essa etapa, o café era 
revirado várias vezes por dia nos terreiros 
para �carem expostos ao sol e secarem 
uniformemente. À noite, era empilhado e 
coberto com lonas, como forma de 
proteção do orvalho. Seco o café, tinha 
que ser despolpado ou descascado . 71
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Como um grupo de autoras, ao longo 
do processo de pesquisa, registro e produ-
ção textual, uma emprestou à outra a sua 
própria bagagem de referencial, e esta obra, 
assim, traduz experiências especí�cas coleti-
vizadas harmonicamente. Enquanto uma 
parte do grupo seguiu para as fazendas a �m 
de ouvir os moradores do lugar e, a partir 
deles organizar as memórias, outra trouxe 
para o grupo três anos de trabalho de 
pesquisa sobre o patrimônio arquitetônico 
do café em Ribeirão Preto. 

Não se trata de dois produtos, mas de 
um encontro de informações que se comple-
mentam e dão forma a este livro. Se os relatos 
a partir das memórias foram centrados no 
trabalhador da fazenda, o descritivo do patri-
mônio arquitetônico não deixou de lado o 
patrão, dono da propriedade.     

A compreensão do cotidiano nas 
fazendas de café também passa pelo entendi-
mento da sua espacialidade. No caso do 
município de Ribeirão Preto, a primeira consi-
deração a ser feita é a ideia da existência de 
um complexo cafeeiro, composto predomi-
nantemente por cinco elementos construí-
dos: o terreiro, o edifício que abrigava a tulha 
e a casa de máquinas, a colônia, a casa sede e 
a capela. Esses cinco elementos podem ser 
classi�cados como o espaço de produção, o 
local de moradia e o local destinado à fé, 
valendo ressaltar que outras edi�cações 
aparecem pontualmente em alguns casos, 
como vendas de secos e molhados, armazéns, 
galinheiros, paiol, locais destinados aos admi-

nistradores, entre outros.  
Algumas fazendas não possuíam todas 

essas edi�cações formadoras do complexo, 
podendo ser secções de fazendas maiores, 
mas tentando estabelecer um critério de 
amostragem para ilustrar esse cotidiano, 
trabalharemos com esses cinco elementos. 

 O terreiro e o edifício que abrigava a 
tulha e a casa de máquinas eram os locais 
voltados para a secagem, para o bene�cia-
mento e o armazenamento do café, sendo 
assim, os espaços de produção da fazenda 
cafeeira re�etiam na sua construção qual era 
o método adotado. 

Após o grão de café ser colhido, era 
levado para os lavadores, que separavam, 
por meio da gravidade da água, aqueles 
grãos maduros e, através das canaletas de 
água, eram espalhados no terreiro, uma 
grande área descoberta, revestida apenas 
com ladrilhos de pedra no piso, para a seca-
gem. Em seguida, os grãos de café, limpos e 
secos, eram levados para o edifício que abri-
gava a tulha e a casa de máquinas, onde 
acontecia o processo de despolpamento e, 
�nalizando, o ensacamento e o armazena-
mento. 

Na maioria dos casos, em Ribeirão 
Preto, foi encontrado um único edifício, que 
acumulava as funções de tulha e de casa de 
máquinas, em uma utilização racional do 
espaço, podendo ser considerado local 
primordial para a produção do café, e por 
isso, tem suas características arquitetônicas 
voltadas para a funcionalidade da produção. 

A fase de bene�ciamento do café era 
complexa e demorada. Em primeiro 
lugar, efetuada a colheita, fazia-se sua 
lavagem, isto é, era feita a remoção de 
terra, folhas secas e frutos estragados. 
Para isso ele era jogado em enormes 
tanques de água corrente: o café de 
qualidade não boia, já os grãos estraga-
dos, gravetos e folhas, sim. Feita essa 
separação, abriam-se pequenas compor-
tas destes tanques, ou lavadores, e a 
água escorria por canais - levando consi-
go o café, por gravidade – até os terreiros, 
onde uma grande peneira, ou ralo, deixa-
va escorrer a água, segurando, porém, os 
grãos. Já limpos e no terreiro, estes grãos 
eram espalhados para que acontecesse a 
secagem, que se prolongava até que a 
polpa e a casca estivessem su�ciente-
mente secas para serem partidas com 
facilidade. Durante essa etapa, o café era 
revirado várias vezes por dia nos terreiros 
para �carem expostos ao sol e secarem 
uniformemente. À noite, era empilhado e 
coberto com lonas, como forma de 
proteção do orvalho. Seco o café, tinha 
que ser despolpado ou descascado . 
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Como um grupo de autoras, ao longo 
do processo de pesquisa, registro e produ-
ção textual, uma emprestou à outra a sua 
própria bagagem de referencial, e esta obra, 
assim, traduz experiências especí�cas coleti-
vizadas harmonicamente. Enquanto uma 
parte do grupo seguiu para as fazendas a �m 
de ouvir os moradores do lugar e, a partir 
deles organizar as memórias, outra trouxe 
para o grupo três anos de trabalho de 
pesquisa sobre o patrimônio arquitetônico 
do café em Ribeirão Preto. 

Não se trata de dois produtos, mas de 
um encontro de informações que se comple-
mentam e dão forma a este livro. Se os relatos 
a partir das memórias foram centrados no 
trabalhador da fazenda, o descritivo do patri-
mônio arquitetônico não deixou de lado o 
patrão, dono da propriedade.     

A compreensão do cotidiano nas 
fazendas de café também passa pelo entendi-
mento da sua espacialidade. No caso do 
município de Ribeirão Preto, a primeira consi-
deração a ser feita é a ideia da existência de 
um complexo cafeeiro, composto predomi-
nantemente por cinco elementos construí-
dos: o terreiro, o edifício que abrigava a tulha 
e a casa de máquinas, a colônia, a casa sede e 
a capela. Esses cinco elementos podem ser 
classi�cados como o espaço de produção, o 
local de moradia e o local destinado à fé, 
valendo ressaltar que outras edi�cações 
aparecem pontualmente em alguns casos, 
como vendas de secos e molhados, armazéns, 
galinheiros, paiol, locais destinados aos admi-

nistradores, entre outros.  
Algumas fazendas não possuíam todas 

essas edi�cações formadoras do complexo, 
podendo ser secções de fazendas maiores, 
mas tentando estabelecer um critério de 
amostragem para ilustrar esse cotidiano, 
trabalharemos com esses cinco elementos. 

 O terreiro e o edifício que abrigava a 
tulha e a casa de máquinas eram os locais 
voltados para a secagem, para o bene�cia-
mento e o armazenamento do café, sendo 
assim, os espaços de produção da fazenda 
cafeeira re�etiam na sua construção qual era 
o método adotado. 

Após o grão de café ser colhido, era 
levado para os lavadores, que separavam, 
por meio da gravidade da água, aqueles 
grãos maduros e, através das canaletas de 
água, eram espalhados no terreiro, uma 
grande área descoberta, revestida apenas 
com ladrilhos de pedra no piso, para a seca-
gem. Em seguida, os grãos de café, limpos e 
secos, eram levados para o edifício que abri-
gava a tulha e a casa de máquinas, onde 
acontecia o processo de despolpamento e, 
�nalizando, o ensacamento e o armazena-
mento. 

Na maioria dos casos, em Ribeirão 
Preto, foi encontrado um único edifício, que 
acumulava as funções de tulha e de casa de 
máquinas, em uma utilização racional do 
espaço, podendo ser considerado local 
primordial para a produção do café, e por 
isso, tem suas características arquitetônicas 
voltadas para a funcionalidade da produção. 

A fase de bene�ciamento do café era 
complexa e demorada. Em primeiro 
lugar, efetuada a colheita, fazia-se sua 
lavagem, isto é, era feita a remoção de 
terra, folhas secas e frutos estragados. 
Para isso ele era jogado em enormes 
tanques de água corrente: o café de 
qualidade não boia, já os grãos estraga-
dos, gravetos e folhas, sim. Feita essa 
separação, abriam-se pequenas compor-
tas destes tanques, ou lavadores, e a 
água escorria por canais - levando consi-
go o café, por gravidade – até os terreiros, 
onde uma grande peneira, ou ralo, deixa-
va escorrer a água, segurando, porém, os 
grãos. Já limpos e no terreiro, estes grãos 
eram espalhados para que acontecesse a 
secagem, que se prolongava até que a 
polpa e a casca estivessem su�ciente-
mente secas para serem partidas com 
facilidade. Durante essa etapa, o café era 
revirado várias vezes por dia nos terreiros 
para �carem expostos ao sol e secarem 
uniformemente. À noite, era empilhado e 
coberto com lonas, como forma de 
proteção do orvalho. Seco o café, tinha 
que ser despolpado ou descascado . 

As fazendas cafeeiras reservavam dois 
espaços distintos para o local de moradia, as 
casas da colônia, destinadas aos trabalhadores, 
e a grande casa sede, local de moradia, ou vera-
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religioso complementava esse conjunto e 
podia ser utilizado pelos proprietários e pelos 
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Como um grupo de autoras, ao longo 
do processo de pesquisa, registro e produ-
ção textual, uma emprestou à outra a sua 
própria bagagem de referencial, e esta obra, 
assim, traduz experiências especí�cas coleti-
vizadas harmonicamente. Enquanto uma 
parte do grupo seguiu para as fazendas a �m 
de ouvir os moradores do lugar e, a partir 
deles organizar as memórias, outra trouxe 
para o grupo três anos de trabalho de 
pesquisa sobre o patrimônio arquitetônico 
do café em Ribeirão Preto. 

Não se trata de dois produtos, mas de 
um encontro de informações que se comple-
mentam e dão forma a este livro. Se os relatos 
a partir das memórias foram centrados no 
trabalhador da fazenda, o descritivo do patri-
mônio arquitetônico não deixou de lado o 
patrão, dono da propriedade.     

A compreensão do cotidiano nas 
fazendas de café também passa pelo entendi-
mento da sua espacialidade. No caso do 
município de Ribeirão Preto, a primeira consi-
deração a ser feita é a ideia da existência de 
um complexo cafeeiro, composto predomi-
nantemente por cinco elementos construí-
dos: o terreiro, o edifício que abrigava a tulha 
e a casa de máquinas, a colônia, a casa sede e 
a capela. Esses cinco elementos podem ser 
classi�cados como o espaço de produção, o 
local de moradia e o local destinado à fé, 
valendo ressaltar que outras edi�cações 
aparecem pontualmente em alguns casos, 
como vendas de secos e molhados, armazéns, 
galinheiros, paiol, locais destinados aos admi-

nistradores, entre outros.  
Algumas fazendas não possuíam todas 

essas edi�cações formadoras do complexo, 
podendo ser secções de fazendas maiores, 
mas tentando estabelecer um critério de 
amostragem para ilustrar esse cotidiano, 
trabalharemos com esses cinco elementos. 

 O terreiro e o edifício que abrigava a 
tulha e a casa de máquinas eram os locais 
voltados para a secagem, para o bene�cia-
mento e o armazenamento do café, sendo 
assim, os espaços de produção da fazenda 
cafeeira re�etiam na sua construção qual era 
o método adotado. 

Após o grão de café ser colhido, era 
levado para os lavadores, que separavam, 
por meio da gravidade da água, aqueles 
grãos maduros e, através das canaletas de 
água, eram espalhados no terreiro, uma 
grande área descoberta, revestida apenas 
com ladrilhos de pedra no piso, para a seca-
gem. Em seguida, os grãos de café, limpos e 
secos, eram levados para o edifício que abri-
gava a tulha e a casa de máquinas, onde 
acontecia o processo de despolpamento e, 
�nalizando, o ensacamento e o armazena-
mento. 

Na maioria dos casos, em Ribeirão 
Preto, foi encontrado um único edifício, que 
acumulava as funções de tulha e de casa de 
máquinas, em uma utilização racional do 
espaço, podendo ser considerado local 
primordial para a produção do café, e por 
isso, tem suas características arquitetônicas 
voltadas para a funcionalidade da produção. 

A fase de bene�ciamento do café era 
complexa e demorada. Em primeiro 
lugar, efetuada a colheita, fazia-se sua 
lavagem, isto é, era feita a remoção de 
terra, folhas secas e frutos estragados. 
Para isso ele era jogado em enormes 
tanques de água corrente: o café de 
qualidade não boia, já os grãos estraga-
dos, gravetos e folhas, sim. Feita essa 
separação, abriam-se pequenas compor-
tas destes tanques, ou lavadores, e a 
água escorria por canais - levando consi-
go o café, por gravidade – até os terreiros, 
onde uma grande peneira, ou ralo, deixa-
va escorrer a água, segurando, porém, os 
grãos. Já limpos e no terreiro, estes grãos 
eram espalhados para que acontecesse a 
secagem, que se prolongava até que a 
polpa e a casca estivessem su�ciente-
mente secas para serem partidas com 
facilidade. Durante essa etapa, o café era 
revirado várias vezes por dia nos terreiros 
para �carem expostos ao sol e secarem 
uniformemente. À noite, era empilhado e 
coberto com lonas, como forma de 
proteção do orvalho. Seco o café, tinha 
que ser despolpado ou descascado . 

 
 
A experiência de visitar 65 fazendas 

remanescentes do período cafeeiro em 
Ribeirão Preto, que atualmente ainda apre-
sentem um dos cinco elementos construí-
dos, nos permite a�rmar a impossibilidade 
de se estabelecer um padrão para essas 
edi�cações, ou de eleger um exemplar 
típico que fosse capaz de ilustrar de manei-
ra genérica essas construções. 

Pelos traços singulares dessa arquite-
tura, ao descrever estas edi�cações vamos 
nos centrar em torno do debate de algu-
mas constantes da arquitetura rural deste 
período, ou seja, características que 
podem ser observadas de maneira recor-
rentes em alguns exemplares, mas que não 
se colocam de maneira nenhuma como 
regras na totalidade das fazendas cafeeiras 
de Ribeirão Preto. 

O terreiro tem como característica 
básica o piso larilhado de pedra, e por se 
tratar de uma área com extensa dimensão, 
muitas vezes se recorre a grandes muros de 
arrimo, também em blocos de pedra, a �m 
de nivelar esse espaço em uma mesma 
cota. Sua extensão geralmente é divida em 
quadrantes sendo na maioria das vezes 
essas divisões complexos sistemas de 
canaletas de água, que tinham como utili-
dade o transporte dos grãos que vinham 
dos lavadores. 

Infelizmente hoje não é possível 

Constantes da arquitetura rural

observar a grande produção cafeeira 
secando nesses terreiros, mas em algumas 
fazendas ainda se vê alguma produção, 
como na fazenda São Manoel, e na fazenda 
Santa Maria de Bon�m Paulista. 
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A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

da destas edi�cações, que foram tão impor-
tantes para a dinâmica da organização espa-
cial dessas fazendas. Mas, observando as 
poucas colônias remanescentes encontradas 
no município, é possível a�rmar que estas 
edi�cações também não tinham um tipo de�-
nido. Dentre as várias tipologias encontradas, 
as que aparecem com mais frequência são as 
casas gemidas em duas habitações e as 
�leiras com três ou mais habitações.
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Para transportar os grãos secos e 
limpos, do terreiro para o edifício que abri-
gava a tulha e a casa de máquinas nas pro-
priedades de maior produção, era implan-
tado, em alguns casos, um sistema de 
trilhos com vagonetes. Não foi localizado 
nenhum exemplar de vagonete íntegro na 
cidade de Ribeirão Preto, mas em alguns 

casos ainda se observa a rede de trilhos e 
sua conexão com a tulha, através de  pas-
sadiços suspensos. Esses passadiços 
suspensos também eram utilizados para a 
passagem de carriolas manuais e mesmo 
sem sua utilização atual, podem ser vistos 
em diversas fazendas do município, alguns 
em ruínas, pela falta de manutenção. 

A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

da destas edi�cações, que foram tão impor-
tantes para a dinâmica da organização espa-
cial dessas fazendas. Mas, observando as 
poucas colônias remanescentes encontradas 
no município, é possível a�rmar que estas 
edi�cações também não tinham um tipo de�-
nido. Dentre as várias tipologias encontradas, 
as que aparecem com mais frequência são as 
casas gemidas em duas habitações e as 
�leiras com três ou mais habitações.
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A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

da destas edi�cações, que foram tão impor-
tantes para a dinâmica da organização espa-
cial dessas fazendas. Mas, observando as 
poucas colônias remanescentes encontradas 
no município, é possível a�rmar que estas 
edi�cações também não tinham um tipo de�-
nido. Dentre as várias tipologias encontradas, 
as que aparecem com mais frequência são as 
casas gemidas em duas habitações e as 
�leiras com três ou mais habitações.



105 | 

A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

da destas edi�cações, que foram tão impor-
tantes para a dinâmica da organização espa-
cial dessas fazendas. Mas, observando as 
poucas colônias remanescentes encontradas 
no município, é possível a�rmar que estas 
edi�cações também não tinham um tipo de�-
nido. Dentre as várias tipologias encontradas, 
as que aparecem com mais frequência são as 
casas gemidas em duas habitações e as 
�leiras com três ou mais habitações.

O edifício que abrigava a tulha e a 
casa de máquinas pode ser considerado 
como a principal edi�cação responsável 
pela produção do café e, mesmo tendo a 
presença de alguns elementos ornamen-
tais externos, sua arquitetura era basica-
mente funcional, cuja principal preocupa-
ção era atender as necessidades produti-
vas. Para tal, as tulhas geralmente eram 
implantadas em uma cota inferior ao 
terreiro, seguindo o desnível do terreno 
natural - daí a utilização frequente de 

muros de arrimo com blocos de pedra - de 
maneira a aproveitar essa altura para distri-
buir o café em compartimentos de arma-
zenamento. 

Assim, como as outras edi�cações, 
para essa construção que abriga duas 
funções, a de armazenar e de bene�ciar, 
não existe uma dimensão determinada, 
estas eram construídas segundo a deman-
da da produção da fazenda, levando em 
consideração qual era o espaço necessário 
para o armazenamento daquele café 

produzido. 
Os edifícios que abrigavam a tulha e a 

casa de máquinas das fazendas de Ribeirão 
Preto são de dimensões generosas na altura 
da construção (pé-direito), e a proporção e 
cheios e vazios na alvenaria, ou seja, a grande 
quantidade de vãos como portas e janelas. A 
técnica construtiva utilizada na edi�cação das 
tulhas é a alvenaria de tijolos argamassada 
com barro, esquadrias, piso e estrutura da 
cobertura de madeira e telhas capa e canal. 

Esses edifícios ligados à produção, 
remanescentes do ciclo econômico cafeeiro, 
têm sido utilizados parcialmente nos dias de 
hoje. Algumas fazendas fazem desse espaço 
armazém ou depósito de outras produções 
ou de equipamentos. Ainda assim, em algu-
mas propriedades, encontramos máquinas de 
bene�ciar café, datadas da primeira metade 
do século XX, moedores de farinha de man-
dioca e outros equipamentos relacionados 
com a produção deste período. 
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A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

da destas edi�cações, que foram tão impor-
tantes para a dinâmica da organização espa-
cial dessas fazendas. Mas, observando as 
poucas colônias remanescentes encontradas 
no município, é possível a�rmar que estas 
edi�cações também não tinham um tipo de�-
nido. Dentre as várias tipologias encontradas, 
as que aparecem com mais frequência são as 
casas gemidas em duas habitações e as 
�leiras com três ou mais habitações.

O edifício que abrigava a tulha e a 
casa de máquinas pode ser considerado 
como a principal edi�cação responsável 
pela produção do café e, mesmo tendo a 
presença de alguns elementos ornamen-
tais externos, sua arquitetura era basica-
mente funcional, cuja principal preocupa-
ção era atender as necessidades produti-
vas. Para tal, as tulhas geralmente eram 
implantadas em uma cota inferior ao 
terreiro, seguindo o desnível do terreno 
natural - daí a utilização frequente de 

muros de arrimo com blocos de pedra - de 
maneira a aproveitar essa altura para distri-
buir o café em compartimentos de arma-
zenamento. 

Assim, como as outras edi�cações, 
para essa construção que abriga duas 
funções, a de armazenar e de bene�ciar, 
não existe uma dimensão determinada, 
estas eram construídas segundo a deman-
da da produção da fazenda, levando em 
consideração qual era o espaço necessário 
para o armazenamento daquele café 

produzido. 
Os edifícios que abrigavam a tulha e a 

casa de máquinas das fazendas de Ribeirão 
Preto são de dimensões generosas na altura 
da construção (pé-direito), e a proporção e 
cheios e vazios na alvenaria, ou seja, a grande 
quantidade de vãos como portas e janelas. A 
técnica construtiva utilizada na edi�cação das 
tulhas é a alvenaria de tijolos argamassada 
com barro, esquadrias, piso e estrutura da 
cobertura de madeira e telhas capa e canal. 

Esses edifícios ligados à produção, 
remanescentes do ciclo econômico cafeeiro, 
têm sido utilizados parcialmente nos dias de 
hoje. Algumas fazendas fazem desse espaço 
armazém ou depósito de outras produções 
ou de equipamentos. Ainda assim, em algu-
mas propriedades, encontramos máquinas de 
bene�ciar café, datadas da primeira metade 
do século XX, moedores de farinha de man-
dioca e outros equipamentos relacionados 
com a produção deste período. 
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A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

da destas edi�cações, que foram tão impor-
tantes para a dinâmica da organização espa-
cial dessas fazendas. Mas, observando as 
poucas colônias remanescentes encontradas 
no município, é possível a�rmar que estas 
edi�cações também não tinham um tipo de�-
nido. Dentre as várias tipologias encontradas, 
as que aparecem com mais frequência são as 
casas gemidas em duas habitações e as 
�leiras com três ou mais habitações.
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A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

da destas edi�cações, que foram tão impor-
tantes para a dinâmica da organização espa-
cial dessas fazendas. Mas, observando as 
poucas colônias remanescentes encontradas 
no município, é possível a�rmar que estas 
edi�cações também não tinham um tipo de�-
nido. Dentre as várias tipologias encontradas, 
as que aparecem com mais frequência são as 
casas gemidas em duas habitações e as 
�leiras com três ou mais habitações.
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Para transportar os grãos secos e 
limpos, do terreiro para o edifício que abri-
gava a tulha e a casa de máquinas nas pro-
priedades de maior produção, era implan-
tado, em alguns casos, um sistema de 
trilhos com vagonetes. Não foi localizado 
nenhum exemplar de vagonete íntegro na 
cidade de Ribeirão Preto, mas em alguns 

casos ainda se observa a rede de trilhos e 
sua conexão com a tulha, através de  pas-
sadiços suspensos. Esses passadiços 
suspensos também eram utilizados para a 
passagem de carriolas manuais e mesmo 
sem sua utilização atual, podem ser vistos 
em diversas fazendas do município, alguns 
em ruínas, pela falta de manutenção. 

A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

da destas edi�cações, que foram tão impor-
tantes para a dinâmica da organização espa-
cial dessas fazendas. Mas, observando as 
poucas colônias remanescentes encontradas 
no município, é possível a�rmar que estas 
edi�cações também não tinham um tipo de�-
nido. Dentre as várias tipologias encontradas, 
as que aparecem com mais frequência são as 
casas gemidas em duas habitações e as 
�leiras com três ou mais habitações.

Essas casas abrigavam apenas uma 
família por unidade e eram construídas com 
uma arquitetura singela, tendo em média 
cinco cômodos internos: a sala, dois quartos, a 
cozinha, e um banheiro, com um local para 
serviços na área externa. Nas habitações 
geminadas era comum a utilização de varan-
das na parte frontal, ou posterior. 

Quanto a casa sede, outro importante 
elemento do complexo cafeeiro, as considera-
ções a serem feitas são muitas. Não se deve, 
de maneira alguma,  relacionar-se com a 
hierarquia social da fazenda cafeeira, ou seja, 
a casa sede não passa a ser a mais importante, 
nem em termos do reconhecimento da arqui-
tetura rural, por ser a morada do proprietário.  
O que acontece é que, ao contrário das colô-
nias, a casa sede não perdeu seu uso original. 
Mesmo com o declínio da produção cafeeira, 
e com a substituição da cultura predominan-
temente por plantação de cana, ela conti-
nuou sendo utilizada pela família proprietária 

como local de lazer e descanso, sendo assim, 
em mais da metade das fazendas visitadas 
foram encontradas essas construções.

Analisando essas casas sede remanes-
centes em Ribeirão Preto pode-se estabelecer 
algumas constantes da arquitetura rural 
encontrada. É importante frisar que para cada 
constante apontada é possível indicar uma 
série de outras edi�cações que iriam contra a 
esse modo de construir aqui referenciado, 
mas na tentativa de sistematizar essas infor-
mações, prosseguiremos com o método. 

A primeira característica que se pode 
notar, em comum, entre várias dessas edi�ca-
ções, é o fato de serem construídas aprovei-
tando-se da declividade do terreno, com a 
implantação à meia encosta. Não houve preo-
cupação em modi�car o terreno para cons-
truir uma base plana para a habitação, ao 
contrário, utilizou-se da irregularidade do 
térreo para a instalação de um porão, que 
ocupa parcialmente o primeiro pavimento. 
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A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

da destas edi�cações, que foram tão impor-
tantes para a dinâmica da organização espa-
cial dessas fazendas. Mas, observando as 
poucas colônias remanescentes encontradas 
no município, é possível a�rmar que estas 
edi�cações também não tinham um tipo de�-
nido. Dentre as várias tipologias encontradas, 
as que aparecem com mais frequência são as 
casas gemidas em duas habitações e as 
�leiras com três ou mais habitações.



A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

da destas edi�cações, que foram tão impor-
tantes para a dinâmica da organização espa-
cial dessas fazendas. Mas, observando as 
poucas colônias remanescentes encontradas 
no município, é possível a�rmar que estas 
edi�cações também não tinham um tipo de�-
nido. Dentre as várias tipologias encontradas, 
as que aparecem com mais frequência são as 
casas gemidas em duas habitações e as 
�leiras com três ou mais habitações.

Outra característica recorrente é a 
construção da casa sede na parte superior 
do terreiro, para o qual está voltada a facha-
da frontal, caso que se repete em várias 
fazendas. Essa escolha pode ser explicada 
pela necessidade de controle da produção 
por parte do proprietário. Em relação à inso-
lação, o posicionamento dessas casas acon-
tece com a fachada frontal voltada para o 
oeste com frequência. 
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A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

da destas edi�cações, que foram tão impor-
tantes para a dinâmica da organização espa-
cial dessas fazendas. Mas, observando as 
poucas colônias remanescentes encontradas 
no município, é possível a�rmar que estas 
edi�cações também não tinham um tipo de�-
nido. Dentre as várias tipologias encontradas, 
as que aparecem com mais frequência são as 
casas gemidas em duas habitações e as 
�leiras com três ou mais habitações.
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A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

da destas edi�cações, que foram tão impor-
tantes para a dinâmica da organização espa-
cial dessas fazendas. Mas, observando as 
poucas colônias remanescentes encontradas 
no município, é possível a�rmar que estas 
edi�cações também não tinham um tipo de�-
nido. Dentre as várias tipologias encontradas, 
as que aparecem com mais frequência são as 
casas gemidas em duas habitações e as 
�leiras com três ou mais habitações.
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A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

A dimensão dessas residências também 
pode variar muito, mas assim como a habita-
ção unifamiliar da colônia, a utilização dos 
cômodos tem como característica comum a 
divisão, em função do estabelecimento de 
cinco áreas (social, íntima, serviço, negócios e 
hospedagem). A quanti�cação desses espaços 
varia de acordo com a dimensão da habitação, 
mas os cômodos mais encontrados são na 
área social: vestíbulo, sala de estar e sala de 
jantar; na área íntima: dormitórios, sanitários e 
copa; na área de serviço: cozinha e despensa; e 
na área de negócios: escritório. A área de 
hospedagem, quando do seu aparecimento, 
trata-se de quartos para hóspedes, geralmen-
te apenas um, para tropeiros e viajantes que 
estavam de passagem e pediam abrigo para 
pernoitar . 

O acesso e o �uxo dessas habitações 
eram determinados em função do estabeleci-
mento dessas cinco áreas. Para entrar nessa 
casa observa-se com frequência a divisão de 
três tipos de acesso: o social, através da facha-
da frontal; o íntimo, em uma das laterais; e um 
de serviço, pelos fundos da edi�cação. 
Quando da existência das áreas de negócio e 
hospedagem, o acesso utilizado é o frontal. E 
quanto ao �uxo, em função da não existência 
de corredores de circulação, era necessária a 

passagem dentro de outros cômodos, geran-
do uma hierarquia nos �uxos e na circulação 
das casas que era estabelecida provavelmente 
por uma conduta social, ou seja, a sua permis-
são de acesso dos cômodos da habitação 
acontecia de acordo com sua camada social e 
seu “papel” naquela habitação. Possivelmente 
não ocorria nessas edi�cações o livre transitar 
pela habitação .

As varandas, uma das áreas de acesso à 
casa sede, em muitos casos, evidenciam uma 
ligação com a distribuição das áreas de uso. 
Um dos exemplos é a Fazenda Boa Vista, 
antiga propriedade rural de um dos Reis do 
Café, Coronel Joaquim da Cunha Diniz 
Junqueira, mais conhecido como Quinzinho 
da Cunha. A residência do cafeicultor tem três 
acessos e três varandas, cada uma com um uso 
diferenciado.

 Com exceção da Fazenda Boa Vista, a 
maioria das fazendas estudadas é assobrada-
da na fachada frontal e se acomodam ao 
terreno, encostando a parte posterior no 
chão. Portanto, não apresentando varanda na 
fachada dos fundos e sim um acesso direto 
com uma pequena escada de acesso, como é o 
caso da Fazenda Monte Alegre, antiga proprie-
dade de outro Rei do Café, Coronel Francisco 
Schmidt .
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A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

Essas casas abrigavam apenas uma 
família por unidade e eram construídas com 
uma arquitetura singela, tendo em média 
cinco cômodos internos: a sala, dois quartos, a 
cozinha, e um banheiro, com um local para 
serviços na área externa. Nas habitações 
geminadas era comum a utilização de varan-
das na parte frontal, ou posterior. 

Quanto a casa sede, outro importante 
elemento do complexo cafeeiro, as considera-
ções a serem feitas são muitas. Não se deve, 
de maneira alguma,  relacionar-se com a 
hierarquia social da fazenda cafeeira, ou seja, 
a casa sede não passa a ser a mais importante, 
nem em termos do reconhecimento da arqui-
tetura rural, por ser a morada do proprietário.  
O que acontece é que, ao contrário das colô-
nias, a casa sede não perdeu seu uso original. 
Mesmo com o declínio da produção cafeeira, 
e com a substituição da cultura predominan-
temente por plantação de cana, ela conti-
nuou sendo utilizada pela família proprietária 

como local de lazer e descanso, sendo assim, 
em mais da metade das fazendas visitadas 
foram encontradas essas construções.

Analisando essas casas sede remanes-
centes em Ribeirão Preto pode-se estabelecer 
algumas constantes da arquitetura rural 
encontrada. É importante frisar que para cada 
constante apontada é possível indicar uma 
série de outras edi�cações que iriam contra a 
esse modo de construir aqui referenciado, 
mas na tentativa de sistematizar essas infor-
mações, prosseguiremos com o método. 

A primeira característica que se pode 
notar, em comum, entre várias dessas edi�ca-
ções, é o fato de serem construídas aprovei-
tando-se da declividade do terreno, com a 
implantação à meia encosta. Não houve preo-
cupação em modi�car o terreno para cons-
truir uma base plana para a habitação, ao 
contrário, utilizou-se da irregularidade do 
térreo para a instalação de um porão, que 
ocupa parcialmente o primeiro pavimento. 

Sobre a volumetria e a espacialidade 
dessas casas sede, o que se pode indicar de 
característica mais predominante é a questão 
da quantidade, quase total, de casas construí-
das com planta no formato de “L”. As fazendas 
do Sul de Minas Gerais (anteriores a estas 
edi�cações) apresentavam tanto a separação 
das zonas de convivência como o formato em 
“L” das plantas, porém diferenciam-se das 
fazendas do município de Ribeirão Preto pela 
presença de alcovas (cômodos sem abertura 
para o lado externo, como janelas), muito 
comuns em fazendas anteriores a meados do 
século XIX. Geralmente, na maior ala do 
formato em “L”, localizam-se as áreas sociais e 
íntimas, onde os dormitórios se abrem a 
partir das salas sociais, formando um núcleo 
central desses espaços em planta. Na segun-
da ala, que juntamente com a anterior forma 
uma única volumetria, localiza-se a área de 
serviço e se liga em planta com esta, através 
de uma porta de acesso na copa.

Mesmo depois de intensa pesquisa, 
infelizmente nenhum desenho foi encontra-
do, logo não se sabe a autoria destes projetos. 
No entanto, com o aumento das constantes 
observações, surgiu a curiosidade de compa-
rar volumetricamente essas fazendas. 

As plantas das fazendas Boa Vista, 
Santa Rosa, Santana, São Manoel e Santa 
Luzia foram desenhadas por meio do levanta-
mento métrico e se eliminou a parte interna, 
desconsideraram-se as varandas, escadas e 
saliências externas e, por �m, propôs-se a 
inserção de uma máscara colorida para cada 

uma das edi�cações com o intuito de analisá-
-las volumetricamente. 

Posterior a esse estudo, concluiu-se 
que possivelmente a construção das casas 
sede não ocorreu de forma empírica. Mesmo 
se aceitando a hipótese de que elas foram 
construídas sem projeto, sem a presença de 
um arquiteto, é possível perceber que os 
construtores dessas edi�cações seguiram 
normas maiores do que apenas o saber local. 
É plausível considerar que eles trabalhavam 
com alguma ferramenta projetual, podendo 
ser algum manual prático de construção .

Por outro lado, se essas construções 
resultaram de possíveis projetos de arquite-
tura é importante ressaltar que, na intenção 
plástica, nenhuma dessas casas sede são 
edifícios com �liações estilísticas �éis. Muitas 
vezes a questão do estilo é trazida de maneira 
impositiva, com a questão: qual o estilo deste 
edifício? Exemplo: clássico, neoclássico ou 
eclético? Essas �liações estilísticas �éis não se 
aplicam neste caso, porém podemos assina-
lar pequenas sutilezas e alguns elementos 
estilísticos.

Mesmo sendo edi�cações construídas 
no Novo Oeste Paulista (como era chamada a 
região de Ribeirão Preto) entre o �nal do 
século XIX e o início do século XX, essas habi-
tações sofreram in�uências da tradição 
vigente no mundo daquele período, encon-
trando-se características da casa paulista, da 
casa mineira, o aparecimento de elementos 
do ecletismo, de sutilezas do pitoresco, 
mesmo sem que sejam totalmente abando-

nados os padrões da arquitetura clássica e 
acadêmica .   

Um exemplo simples e visual dessa 
in�uência seria o aparecimento de elementos 
do ecletismo reconhecidos nos ornatos. A 
ornamentação consiste em uma das caracte-
rísticas do ecletismo, que segundo Rocha-Pei-
xoto “ é uma roupagem que reveste a arquite-
tura para que �quem ocultos os elementos 
desagradáveis, artisticamente inaceitáveis e o 
funcionamento mecânico da construção” . As 
fazendas remanescentes do período cafeeiro 
no município de Ribeirão Preto, além dos 
lambrequins , apresentam ainda outros 
elementos ornamentados em madeira, como 
mãos francesas, guarda-corpos, pilastras e 
capitéis. A fazenda São Sebastião do Lajeado, 
por exemplo, exibe um fechamento da cober-
tura, em que uma das fachadas apresenta um 
trabalho em madeira .
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A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

Sobre a volumetria e a espacialidade 
dessas casas sede, o que se pode indicar de 
característica mais predominante é a questão 
da quantidade, quase total, de casas construí-
das com planta no formato de “L”. As fazendas 
do Sul de Minas Gerais (anteriores a estas 
edi�cações) apresentavam tanto a separação 
das zonas de convivência como o formato em 
“L” das plantas, porém diferenciam-se das 
fazendas do município de Ribeirão Preto pela 
presença de alcovas (cômodos sem abertura 
para o lado externo, como janelas), muito 
comuns em fazendas anteriores a meados do 
século XIX. Geralmente, na maior ala do 
formato em “L”, localizam-se as áreas sociais e 
íntimas, onde os dormitórios se abrem a 
partir das salas sociais, formando um núcleo 
central desses espaços em planta. Na segun-
da ala, que juntamente com a anterior forma 
uma única volumetria, localiza-se a área de 
serviço e se liga em planta com esta, através 
de uma porta de acesso na copa.

Mesmo depois de intensa pesquisa, 
infelizmente nenhum desenho foi encontra-
do, logo não se sabe a autoria destes projetos. 
No entanto, com o aumento das constantes 
observações, surgiu a curiosidade de compa-
rar volumetricamente essas fazendas. 

As plantas das fazendas Boa Vista, 
Santa Rosa, Santana, São Manoel e Santa 
Luzia foram desenhadas por meio do levanta-
mento métrico e se eliminou a parte interna, 
desconsideraram-se as varandas, escadas e 
saliências externas e, por �m, propôs-se a 
inserção de uma máscara colorida para cada 

uma das edi�cações com o intuito de analisá-
-las volumetricamente. 

Posterior a esse estudo, concluiu-se 
que possivelmente a construção das casas 
sede não ocorreu de forma empírica. Mesmo 
se aceitando a hipótese de que elas foram 
construídas sem projeto, sem a presença de 
um arquiteto, é possível perceber que os 
construtores dessas edi�cações seguiram 
normas maiores do que apenas o saber local. 
É plausível considerar que eles trabalhavam 
com alguma ferramenta projetual, podendo 
ser algum manual prático de construção .

Por outro lado, se essas construções 
resultaram de possíveis projetos de arquite-
tura é importante ressaltar que, na intenção 
plástica, nenhuma dessas casas sede são 
edifícios com �liações estilísticas �éis. Muitas 
vezes a questão do estilo é trazida de maneira 
impositiva, com a questão: qual o estilo deste 
edifício? Exemplo: clássico, neoclássico ou 
eclético? Essas �liações estilísticas �éis não se 
aplicam neste caso, porém podemos assina-
lar pequenas sutilezas e alguns elementos 
estilísticos.

Mesmo sendo edi�cações construídas 
no Novo Oeste Paulista (como era chamada a 
região de Ribeirão Preto) entre o �nal do 
século XIX e o início do século XX, essas habi-
tações sofreram in�uências da tradição 
vigente no mundo daquele período, encon-
trando-se características da casa paulista, da 
casa mineira, o aparecimento de elementos 
do ecletismo, de sutilezas do pitoresco, 
mesmo sem que sejam totalmente abando-

nados os padrões da arquitetura clássica e 
acadêmica .   

Um exemplo simples e visual dessa 
in�uência seria o aparecimento de elementos 
do ecletismo reconhecidos nos ornatos. A 
ornamentação consiste em uma das caracte-
rísticas do ecletismo, que segundo Rocha-Pei-
xoto “ é uma roupagem que reveste a arquite-
tura para que �quem ocultos os elementos 
desagradáveis, artisticamente inaceitáveis e o 
funcionamento mecânico da construção” . As 
fazendas remanescentes do período cafeeiro 
no município de Ribeirão Preto, além dos 
lambrequins , apresentam ainda outros 
elementos ornamentados em madeira, como 
mãos francesas, guarda-corpos, pilastras e 
capitéis. A fazenda São Sebastião do Lajeado, 
por exemplo, exibe um fechamento da cober-
tura, em que uma das fachadas apresenta um 
trabalho em madeira .
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A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
o pensamento que condenou a existência 
dessas construções nos dias de hoje passa 
pela ideia de que a manutenção de grandes 
�leiras de edi�cações em propriedades rurais, 
cuja necessidade de residência para trabalha-
dores é de uma ou duas casas, tornou-se 
pouco viável. Então, por que não demolir 
estas habitações que podem dar lugar a mais 
áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

A maneira de se construir também 
pode ser sistematizada em algumas constan-
tes, por se caracterizar frequentemente da 
mesma maneira. Geralmente, são de alvena-
ria estrutural de tijolos com argamassa de 
barro, variando na espessura da parede, de 
acordo com o tipo do assentamento do tijolo, 
sendo mais frequente o revestimento interno 
e externo dessas paredes com argamassa de 
cal e pintura. O corpo da habitação é construí-
do sobre um alicerce de pedra com altura 
variável até o fechamento do porão.
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A produção cafeeira demandava uma 
grande mão de obra para a colheita, feita 
manualmente, retirando grão por grão dos 
pés de café, que era contratada por meio de 
colonato. Esse sistema era caracterizado 
como uma forma mista de remuneração, que 
era baseada em um pagamento �xo pelo 
trabalho no cafezal, uma variável pela quanti-
dade de café colhido, e ainda uma produção 
direta e venda de excedente de alimentos de 
subsistência, que eram plantados em terras 
cedidas pelos proprietários.  

Assim, quando uma família de 
imigrantes chegava à fazenda, a ela era 
cedida uma habitação, um pedaço de terra 
para o plantio, e o fazendeiro se responsabili-
zava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 
salários rurais de um colono eram relativa-
mente altos, se comparados a outras regiões 
do país. Por volta de 1910, um trabalhador 
não quali�cado em Ribeirão Preto ganhava 
cerca de quatro mil réis por dia, quase três 
vezes mais que um trabalhador do Rio 
Grande do Norte .

Este sistema previa que esse grande 
número de funcionários tivesse uma moradia 
dentro da fazenda, o que resultava na cons-
trução de grandes colônias. Com o declínio 
cafeeiro, a substituição da cultura por outras 
ocorreu de maneira gradual, provocando 
uma mudança na dinâmica da maneira de 
produção rural, sendo atualmente a maior 
parte das plantações e da colheita feita de 
maneira mecanizada, diminuindo a demanda 
por funcionários. 

Ainda encontramos moradores da 
zona rural dedicados ao trabalho nas lavouras, 
mas grande parte destes trabalhadores opta 
por �xar-se na área urbana, ou próximo a ela, 
em função da facilidade de transporte que o 
possibilita ir e vir todos os dias para o ambiente 
de trabalho, ou são contratados apenas nas 
temporadas de colheita. 

E por que o uso atual dessas edi�ca-
ções é tão importante para este livro? Para 
realizar qualquer projeto de preservação do 
patrimônio material é necessário entender 
que pensar o seu uso é primordial, uma vez 
que sem utilização, o edifício pode caminhar 
para a demolição a passos largos. Neste caso 
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dessas construções nos dias de hoje passa 
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áreas de plantação? 

Infelizmente, tem sido esse o proces-
so vivenciado pela maioria das fazendas 
levantadas durante os últimos anos. Dos 
cinco elementos existentes no complexo 
cafeeiro, o mais difícil de encontrar atualmen-
te em Ribeirão Preto são as colônias comple-
tas, com a quantidade de habitações que 
havia durante seu período de produção cafeei-
ra, uma vez que estas vêm sendo progressiva-
mente demolidas.

Esse fato impede uma análise adequa-

A modernização que 
se deu na arquitetura foi 
gradual, sendo que até o 
ano de 1887 ainda se 
encontravam casas cons-
truídas com pau e barro 
em Ribeirão Preto, sendo 
aos poucos substituídas 
pelas edi�cações construí-
das com alvenaria de 
tijolos .  A forte presença 
de imigrantes europeus 
entre os colonos, bem 
como a crescente instala-
ção de olarias, viabilizou o 
tijolo a um custo acessível 
e proporcionou o uso 
frequente da alvenaria de 
tijolos na região. Entretan-
to, durante os levantamen-
tos, não foi encontrado 
nenhum remanescente 
edi�cado com técnicas de 
terra, possivelmente essas 
não resistiram ao tempo 
pela sua fragilidade 
quando expostas a intem-
péries como chuvas. 

Na verdade as outras 
construções do complexo 
como a tulha, a colônia e a 
capela também apresen-
tam a mesma técnica cons-
trutiva, se diferenciando 
apenas na qualidade do 

acabamento externo e interno e nos detalhes. Por exemplo, 
as portas e janelas são de madeira em todas as edi�cações, 
mas na tulha são folhas cegas, lisas e sem ventilação perma-
nente, enquanto as folhas de esquadria da casa sede apresen-
tam maior apuro no acabamento, sendo por vezes venezia-
nas, ou com almofadas em alto e baixo relevo, com pinturas 
decorativas.  
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