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APRESENTAÇÃO

Ao apresentar esta dissertação junto ao Programa de Pós-Gra-

duação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, com o apoio do Fundo Mackenzie de Pesquisa – Mackpes-

quisa e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-

perior – Capes, inicialmente me apresento brevemente como arquiteta 

e como pesquisadora. 

Nasci em Ribeirão Preto, cidade a qual morei até 2006, ao me 

mudar para São Paulo e iniciar meus estudos em arquitetura e urba-

nismo, na Fundação Armando Álvares Penteado, onde me formei em 

dezembro de 2010. 

Desde o início da graduação, demonstrei interesse pelas disci-

plinas teóricas de arquitetura, bem como as disciplinas relacionadas 

a técnicas retrospectivas. A partir de 2008, trabalhei com o arquiteto 

Samuel Kruchin, no escritório Kruchin Arquitetura. Iniciei minhas ati-

vidades nesse escritório como estagiária e em dezembro de 2010, fui 

efetivada como arquiteta júnior. Ao longo destes satisfatórios quatro 

anos de experiência profi ssional tive a oportunidade de colaborar em 

diversos projetos, participando de discussões sobre preservação e 

restauro em todas as escalas arquitetônicas, desde o edifício e seus 

detalhes, até sua relação com o entorno. Pude colaborar na realização 

de levantamentos, pesquisas históricas, desenvolvimento de projetos 

analíticos, de restauro e de intervenção. Durante a participação nos 

projetos como: Edifício Sampaio Moreira, Conservatório Dramático 

Musical – Praça das Artes e Tribunal de Justiça, percebi a importância 

da pesquisa como instrumento projetual. 

Essa experiência foi de grande importância, pois despertou o 

meu interesse pela pesquisa acadêmica. Ainda como estudante, es-

colhi como tema do trabalho fi nal de graduação – TFG um projeto de 

intervenção em um edifício existente de valor histórico e arquitetônico, 

onde o projeto fosse apoiado pela pesquisa buscando estudar e enten-

der o edifício existente. Esse trabalho, intitulado “Projeto de Interven-

ção do Hospital Umberto I” pode ser considerado meu primeiro passo 

como pesquisadora. 

Após o encerramento da graduação, senti a necessidade de dar 

continuidade na discussão projetual teórica e acadêmica. Mas qual 

tema deveria ser abordado? 

Ao ingressar no curso de mestrado em Arquitetura e Urbanismo 

na Universidade Presbiteriana Mackenzie, decidi que apesar de viver 

na cidade de São Paulo há alguns anos, minha maior proximidade sem-

pre foi com minha cidade natal, Ribeirão Preto. E a partir desta premis-

sa escolhi estudar a cidade como base para minha pesquisa de mes-

trado. Tomei conhecimento da existência em Ribeirão Preto da Rede de 
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Cooperação de Identidades Culturais, um colegiado de pesquisadores 

multidisciplinares oriundos de entidades de Ensino Superior, técnicos 

do poder público municipal (Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 

– Secretaria Municipal da Cultura) e federal (IPHAN) além de outras 

instituições e órgãos afi ns, como também da pesquisa em andamento: 

“Inventário Nacional de Referências Culturais de Ribeirão Preto”. 

Foi proposto e alinhado um acordo de cooperação da Rede de 

Cooperação de Identidades Culturais com o Programa de Pós-Gradu-

ação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e assim pude integrar 

o corpo de pesquisadores deste grupo, cujo panorama de trabalho es-

tava voltado até então, para a área urbana. 

O diagnóstico preliminar das edifi cações da área rural havia co-

meçado no ano de 2011, mas estava paralisado por falta de equipe. 

Na oportunidade de fazer parte deste grupo de pesquisa, aproveitando 

as pesquisas em andamento como base para minha dissertação de 

mestrado, decidi pela escolha do objeto: as casas sede das fazendas 

remanescentes do ciclo cafeeiro.

O volume que segue é fruto destes dois anos (2012-2013) de traba-

lho, onde pude dar meus primeiros passos na academia, contando com 

o apoio da Profª Drª Ruth Verde Zein. Espero que esta dissertação possa 

contribuir no cenário dos estudos acadêmicos voltados para a arquite-

tura, e ainda que depois desta, venham muitas outras pesquisas. 
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RESUMO

Os anos de 1870 a 1930 foram marcados na cidade de Ribeirão 

Preto pela lavoura cafeeira intensiva, que fomentou o desenvolvimen-

to da cidade e sua região, ativando transformações sociais e culturais 

permitindo o surgimento de uma nova burguesia agrícola empresarial, 

processo que gerou importantes refl exos na arquitetura local. O en-

foque da presente pesquisa é o estudo da arquitetura rural ligada à 

produção cafeeira da região de Ribeirão Preto, em especial as casas 

sede das fazendas ainda remanescentes do ciclo cafeeiro, a partir de 

uma abordagem arquitetônica, através da metodologia de estudos de 

caso. O trabalho tem como base e dá continuidade às atividades de 

pesquisa do “Inventário Nacional de Referências Culturais de Ribeirão 

Preto”, que integra as atividades da Rede de Cooperação de Identida-

des Culturais coordenada pela prefeitura local com o apoio de várias 

instituições culturais. A partir da revisão ampla do levantamento já em 

curso, a pesquisa selecionou alguns casos signifi cativos de sedes de 

fazenda para análise e estudo de suas características arquitetônicas, 

formais e compositivas, verifi cando os partidos de composição adota-

dos, os materiais e técnicas construtivas empregados, os arranjos e 

usos dos ambientes e demais aspectos signifi cativos dessas constru-

ções; considerando ainda seus antecedentes e as possíveis relações 

dessas obras com a cultura e tradição disciplinar arquitetônica da sua 

época.

Palavras-chave:

Fazendas de café; Arquitetura rural; Arquitetura paulista; Análise 

projetual.
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ABSTRACT

Ribeirão Preto urban and regional development along the years 

1870 to 1930 was based in the wealth bring forth by intensive coffee 

plantations, fostering social and cultural changes and the emergence 

of a new agricultural business bourgeoisie, a process of important 

consequences to local urban and rural architecture. The focus of this 

research is the study of the coffee plantations rural establishments in 

the Ribeirão Preto country region, especially the manors or farmhouses, 

by means of an architectural approach and a case study methodology. 

This study is based on and gives continuity to the research activities 

held by the “National Inventory of Ribeirão Preto Cultural references” 

that integrates the activities of the Cultural Identities Cooperation 

Network, coordinated by the city government with the support of 

several cultural institutions. After a comprehensive review of the 

already existing research sources and bibliographical references this 

research selected a number of most signifi cant cases of farmhouses 

for analysis and case study, considering its main architectural features 

and its formal and compositional characteristics, like the adopted 

“parti”, materials and construction techniques, the disposition and 

uses of its spaces and other signifi cant aspects of these buildings, 

along with their relationship with its precedents and the cultural and 

architectural tradition of their moment of construction.

Key-words:

Farms coffee; Rural architecture; São Paulo architecture; Proje-

tual analysis.
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INTRODUÇÃO

A presente dissertação de mestrado aborda a arquitetura rural 

ligada à produção cafeeira do Município de Ribeirão Preto, entre os 

anos 1870 e 1930. O trabalho teve apoio fi nanceiro do Fundo Mackenzie 

de Pesquisa — Mackpesquisa, através de uma bolsa mérito; e contou 

ainda com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – Capes através da bolsa-sanduíche, com duração 

vigente no mês de julho de 2012, no Programa de Pesquisa e Pós-Gra-

duação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

– PROPAR / UFGRS 

A base deste trabalho foi possível graças ao acordo de coopera-

ção entre a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Prefeitura Mu-

nicipal de Ribeirão Preto que permitiu e viabilizou a participação desta 

pesquisadora no “Inventário Nacional de Referências Culturais da ci-

dade de Ribeirão Preto”, que vem sendo desenvolvido coletivamente, 

com a participação de diversas entidades culturais, reunidas na Rede 

de Cooperação de Identidades Culturais1, colegiado de pesquisadores 

multidisciplinares oriundos de entidades de Ensino Superior, técnicos 

do poder público municipal (Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 

– Secretaria Municipal da Cultura) e federal (IPHAN) e de outras insti-

tuições e órgãos afi ns. 

O reconhecimento e estudo da arquitetura rural da produção ca-

feeira dos séculos XIX e XX, na região de Ribeirão Preto, partiram de 

uma ampla compreensão de suas bases históricas, sociais e econô-

micas, e concentrando-se no estudo pormenorizado de seus aspectos 

arquitetônicos. Este patrimônio arquitetônico em boa parte ainda so-

brevive com maior ou menor integridade; mas devido às novas dinâmi-

cas produtivas está sofrendo risco de descaracterização e extinção. 

Embora o enfoque desta pesquisa não seja no tema da preservação do 

patrimônio cultural, mas no seu reconhecimento e estudo de base, ela 

poderá vir futuramente a embasá-la.

Considerando o panorama da ocupação da região e o contexto 

social do município de Ribeirão Preto, de sua fundação até 1930, a pre-

sente pesquisa objetiva o estudo da arquitetura rural ligada à produção 

cafeeira, em especial as sedes de fazendas, localizadas na cidade de 

Ribeirão Preto. A partir da revisão ampla do levantamento em curso, 

foi selecionado os exemplos mais signifi cativos para estudos de caso, 

verifi cando suas características arquitetônicas, formais e compositi-

vas, partidos adotados, as técnicas construtivas, os usos e arranjos 

internos, etc. verifi cando-se igualmente suas relações com a cultura 

e tradição disciplinar arquitetônica da sua época, visando também o 1  http://redeidentidadesculturais.blogspot.com.br – Visitado em 14.04.2012.
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entendimento do processo de projeto dentro da tradição academicista 

do século XIX, seus elementos projetuais e seu percurso, perceptivel-

mente não linear.

A fi m de alcançar tais objetivos estruturou-se o trabalho em cinco 

capítulos. O primeiro capítulo, intitulado: Fazendas cafeeiras em Ribei-

rão Preto, visa à compreensão do estado atual da arte, sistematizando 

os estudos existentes sobre a arquitetura rural do ciclo cafeeiro no 

estado de São Paulo; mostra um panorama geral dos remanescentes 

cafeeiros localizados na pesquisa em campo, e os critérios de seleção 

dos exemplares a serem estudados; traz a metodologia utilizada nos 

levantamentos; e ainda explora alguns conceitos de Richard Foqué, 

Bryan Lawson e Ruth Verde Zein, os quais foram essenciais para a 

construção das ferramentas de análise no percurso desta pesquisa. 

No segundo capítulo, Consolidação dos termos operativos e 

conceituais, abordamos duas temáticas de maneira breve a fi m de 

construir os elementos que fortalecem a argumentação da análise. 

As temáticas são: a cultura cafeeira no município e sua periodização, 

onde se apresentam as origens do município, a chegada do café na 

cidade de Ribeirão Preto, e se discutem alguns critérios relacionados 

com a monocultura cafeeira como: produção, mão de obra e trans-

porte; os temas e debates da cultura arquitetônica do período, abor-

dando o estudo da arquitetura paulista e mineira, assim como os pa-

drões da moradia rural das fazendas cafeeiras de princípios a meados 

do século XIX, de várias regiões, da moradia rural típica dos séculos 

anteriores, cujo reconhecimento vem sendo sistematizado por vários 

autores, permitindo o estabelecimento de paradigmas acerca dos pa-

drões tradicionais da “casa paulista” e da “casa mineira”, e ainda os 

padrões arquitetônicos e estéticos eruditos próprios do século XIX, em 

especial a arquitetura clássica e acadêmica, inclusive, a presença da 

sensibilidade eclética e pitoresca.

No terceiro capítulo, Fazendas analisadas, após uma revisão 

geral e sistematização das informações levantadas sobre as fazen-

das, foram escolhidos cinco casos exemplares para serem estudados. 

Buscou-se examinar novas confi gurações arquitetônicas através da 

análise e estudo de suas características formais e compositivas, ve-

rifi cando os partidos adotados, as técnicas construtivas, os usos e 

arranjos internos e suas possíveis relações com a cultura e tradição 

disciplinar arquitetônica da sua época. Pretende-se contribuir com es-

tes estudos, para a compreensão dos valores formais, compositivos e 

programáticos desta tradição arquitetônica, já permeada pela infl uên-

cia acadêmica, tema ainda pouco estudado e reconhecido no Brasil.

O quarto capítulo, Constantes da arquitetura rural em Ribeirão 

Preto, busca sistematizar as informações e análises dos cinco estudos 

de caso de maneira a propor o reconhecimento de algumas possíveis 
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constantes da arquitetura rural do período cafeeiro no município. Em 

vista da diversidade de tipologia encontrada, concluiu-se a impossibi-

lidade de defi nir um “exemplar típico”, mas de maneira comparativa, 

busca-se um conjunto de caracteres em comum às fazendas localiza-

das dentro do município de Ribeirão Preto. 

O último capítulo, intitulado Transformações Arquitetônicas, ao 

contrário do anterior, analisa de maneira comparativa as transforma-

ções arquitetônicas das fazendas do município de Ribeirão Preto com 

as fazendas de outros períodos e regiões cafeeiras, como a região do 

Vale do Paraíba.

As conclusões fi nais visam avaliar os resultados obtidos e deli-

near as contribuições desta pesquisa. Pretende-se através do desen-

volvimento do embasamento teórico, conceitual e técnico, a conse-

quente formação de um juízo crítico histórico e arquitetonicamente 

referenciado, analisando os resultados dos estudos de caso e, através 

da sistematização dos dados, as constantes da arquitetura rural iden-

tifi cadas.
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1. FAZENDAS CAFEEIRAS EM 
RIBEIRÃO PRETO
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1.1 ESTADO ATUAL DA ARTE, HIPÓTESES VERIFICADAS E LE-

VANTADAS

Foi primordial para o desenvolvimento deste trabalho o levanta-

mento da bibliografi a referente ao tema da pesquisa, visando o reco-

nhecimento do estado atual da arte, ou seja, a sistematização dos es-

tudos existentes sobre a arquitetura rural do ciclo cafeeiro no estado 

de São Paulo. 

O objetivo deste subcapítulo é apresentar sumariamente quais 

foram os principais autores estudados e a temática de suas pesquisas, 

uma vez que ao longo da dissertação será possível encontrar referên-

cias desses trabalhos, em especial no último capítulo, onde se preten-

de utilizar o método comparativo de análise. Objetiva-se também apre-

sentar dois casos de pesquisa em que as hipóteses levantadas para 

outros trabalhos despertaram o interesse desta pesquisa e puderam 

ser verifi cadas ao longo da dissertação, sendo assim, corroborando 

com os referidos pesquisadores e ampliando o campo de estudo. 

Uma referência básica para esse estudo é certamente o livro 

Morada Paulista, escrito pelo arquiteto Luís Saia, e que teve sua pri-

meira edição publicada em 1972, a partir da reunião de artigos e estu-

dos anteriores. No livro, Saia aborda de maneira muito abrangente, a 

questão do morar na província e depois estado de São Paulo, a partir 

do século XVII. Interessa especialmente o capítulo denominado Eco-

nomia de Sobremesa, onde Saia discorre sobre a arquitetura dos en-

genhos de açúcar e dos complexos cafeeiros. 

Carlos Lemos também escreveu sobre o morar paulista em diver-

sas publicações, valendo ressaltar o livro Casa Paulista: História das 

moradias anteriores ao ecletismo trazido pelo café, publicado em 1999. 

Como o nome indica, o autor aborda a trajetória da moradia paulista 

desde a casa bandeirista, passando pela casa do açúcar, pela casa 

do início da era cafeeira no Vale do Paraíba, pela casa dos primeiros 

tempos do café na Bacia do Tietê, pela casa no litoral paulista; por 

fi m, aborda rapidamente sobre o ecletismo, porém apenas no caso das 

moradias urbanas. Interessam aqui, especialmente os dois primeiros 

capítulos, que comentam os estudos de Lemos sobre a casa do inicio 

da era cafeeira e a casa dos primeiros tempos do café na Bacia do 

Tietê.

Além destes autores que já se consolidaram no campo de es-

tudo, algumas pesquisas mais recentes tem se dedicado ao tema da 

arquitetura rural do ciclo cafeeiro; é o caso do livro do arquiteto An-

dré Munhoz de Argollo Ferrão, Arquitetura do café, de 2004. Em sua 

pesquisa, Ferrão (2004, p. 11) visa estabelecer as “ligações existentes 

entre a evolução arquitetônica das propriedades rurais e as questões 

pertinentes à história da técnica e da tecnologia”. Seus levantamentos 
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tiveram como enfoque prioritário o processo produtivo do café e como 

recorte geográfi co, a região de Campinas. 

Entre os estudos recentemente publicados inclui-se também a 

tese de doutoramento do arquiteto Vladimir Benincasa, Fazendas Pau-

listas: arquitetura rural no ciclo cafeeiro, defendida em 2008; trata-se 

de um panorama sobre a arquitetura rural paulista e seus exemplares 

remanescentes em todo o Estado de São Paulo. O autor divide seus 

capítulos de acordo com as regiões do estado, ou seja, de acordo com 

as fases da “marcha do café”. Interessa aqui especialmente o capítulo 

quatro, “Adentrando os sertões do Rio Pardo”, que aborda os campos 

de Araraquara, entre Limeira e Rio Claro, onde se reúnem um novo 

conjunto de elementos, incluindo outra condição do solo, um relevo 

pouco acidentado e métodos de cultura mais aperfeiçoados. 

Vladimir Benincasa é autor de outra publicação de fundamental 

interesse para o presente trabalho. Trata-se do livro “Velhas fazen-

das. Arquitetura e cotidiano nos campos de Araraquara. 1830-1930”, 

publicado no ano 2003, fruto de sua produção acadêmica para a ob-

tenção de titulo de Mestre em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo. Ao contrário de sua tese anteriormente 

comentada, de caráter mais abrangente, este outro trabalho tem foco 

em um recorte geográfi co delimitado, situado na região dos Campos 

de Araraquara. Como o nome do estudo sugere (Arquitetura e Cotidia-

no), o pesquisador aborda principalmente o cotidiano do trabalho e a 

experiência dos trabalhadores na produção do café nessas fazendas. 

Outros estudos, de recorte geográfi co e temporal mais delimi-

tado, também foram pesquisados como sendo de interesse para este 

trabalho. Entre eles inclui-se o da arquiteta Neide Marcondes Martins, 

O partido arquitetônico rural de Porto Feliz, Tietê e Laranjal paulista 

no século XIX: um estudo comparativo, publicado em 1978. O estudo 

se dedica ao levantamento de edifi cações remanescentes do período 

nas três cidades mencionadas, buscando sistematizar as informações 

colhidas de maneira a compreender os partidos arquitetônicos então 

vigentes nessas edifi cações rurais. 

A tese de doutorado de Daici Ceribelli de Freitas (1994), denomi-

nada: Os signos da modernidade nos cafezais, defendida na Faculdade 

de Artes Plásticas da Universidade de São Paulo, é a pesquisa cuja 

metodologia e resultados tem maior aproximação com o tema propos-

to por este trabalho. A pesquisadora Daici Ceribelli de Freitas reali-

zou também outro trabalho relacionado com a temática da arquitetura 

rural: seu mestrado, defendido na Fundação Escola de Sociologia e 

Política de São Paulo no ano de 1986, sob o título: Arquitetura Rural do 

Nordeste Paulista: Infl uências Mineiras (1800-1874). Trata-se de traba-

lho com recorte mais amplo, pois se estende do Rio Grande ao Rio Par-

do; nele a autora dedica-se a reconhecer as infl uências da ocupação 
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mineira na arquitetura rural naquela região paulista. 

Foi a partir do estudo desta bibliografi a, e de outras, sobre o ciclo 

cafeeiro no estado de São Paulo que se percebeu a necessidade de 

averiguar algumas hipóteses levantadas por outros pesquisadores, de 

extrema importância e relevância para a presente pesquisa, corrobo-

rando assim com estes outros pesquisadores e ampliando o campo de 

estudo com a colocação de novas hipóteses que surgiram em decor-

rência da metodologia de análise adotada por esta dissertação. 

A primeira hipótese que chamou a atenção desta pesquisa foi 

levantada por Benincasa em sua publicação de 2003, onde o arquiteto 

afi rma que a riqueza gerada pela cultura cafeeira, a mão de obra vinda 

da Europa para o trabalho na lavoura, bem como a infraestrutura cons-

truída para o escoamento do produto até o porto de Santos, trouxe 

“ecos do historicismo eclético até os longínquos sertões paulista”. 

Até a década de 1870 a arquitetura da Província de São Paulo, isolada 

em sua pobreza, pouco havia se modifi cado desde as inovações intro-

duzidas pelo período pombalino; mesmo o Neoclássico pouco havia 

infl uenciado. A falta de dinheiro impedia qualquer inovação em grande 

escala. Esse quadro começou a mudar com o enriquecimento propor-

cionado pela cultura cafeeira e com a construção da The São Paulo 

Railway Co. pelos ingleses, em 1867. 

A partir de então, o dinheiro proveniente dos cafezais fez subir de 

Santos, pelos trilhos da recém-inaugurada ferrovia inglesa, milhares 

e produtos industrializados da Europa e dos Estados Unidos, o que, 

consequentemente, levou os ecos do historicismo eclético até os lon-

gínquos sertões paulista. (...) Tais produtos deram uma confi guração 

às edifi cações brasileiras, principalmente nos lugares onde houve 

algum surto econômico enriquecedor, como foi o caso de São Paulo 

(BENINCASA, 2003, p. 112).

Em observação às fazendas localizadas no município de Ribei-

rão Preto levantadas por esta pesquisa, nota-se que estes exempla-

res estudados não são apenas decorrentes dos chamados da “casa 

paulista” e da “casa mineira”. Esta pesquisa propõe a verifi cação da 

relação destas habitações com a tradição clássica, acadêmica e ec-

lética, corroborando assim com o trabalho de Benincasa. A presente 

pesquisa visa ampliar os estudos do arquiteto aprofundando o tema 

ao redor das casas sede do período cafeeiro no município de Ribeirão 

Preto, acrescentando ainda a hipótese do aparecimento da sensibili-

dade do pitoresco e do sublime nestas edifi cações. 

Outro ponto de relevância do trabalho de Benincasa (2003, p. 32) 

para esta pesquisa se refere à questão do uso de manuais agrícolas. O 

autor afi rma que um dos mais importantes manuais da agricultura, que 

serviu de base para algumas obras publicadas no Brasil, foi “O fazen-

deiro de Café da Ilha de São Domingos.” De P. S. Laborie, traduzido por 

Antônio Carlos Ribeiro de Andrade e editado em 1799 na coleção “O 
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Fazendeiro do Brasil”, organizado pelo Frei José Mariano da Concei-

ção Velloso. Benincasa (2003, p. 35) afi rma que muitas das recomen-

dações deste manual agrícola podem ser observadas na arquitetura 

rural paulista do século XIX, como por exemplo, a posição elevada das 

casas sede, a drenagem do terreiro, e a divisão das senzalas. 

A presente dissertação não se aprofunda no tema da utilização 

de manuais agrícolas por entender que estes visavam principalmente 

à plantação e a produção das fazendas. Contudo, devido à sistemati-

zação das características da arquitetura rural, em especial no que se 

refere às casas sede, decorrente do período cafeeiro no município de 

Ribeirão Preto o processo das análises levantou-se a hipótese da utili-

zação não apenas de manuais agrícolas, mas de manuais construtivos, 

que teriam como objetivo orientar os projetos de habitações rurais. 

Esta hipótese levantada por esta pesquisa, que não pode ser 

provada pela inexistência de provas documentais, ou seja, não foi lo-

calizado nenhum manual construtivo nas sedes das fazendas levan-

tadas, porém algumas bibliografi as do gênero foram identifi cadas e 

podem ser utilizadas como comparativo, como é o caso do manual de 

construção rural, The architecture of country houses, escrito por An-

drew Jackson Downing em 1850.

A terceira hipótese que parece pertinente para a presente pes-

quisa é aquela levantada pela pesquisadora Freitas, (1994, p. 25), no 

trabalho onde a autora afi rma que “a casa mudou”, abordando a che-

gada de ideias modernas e elementos da modernidade, durante o pe-

ríodo cafeeiro no município de Ribeirão Preto. 

A casa mudou na posição, em relação aos outros edifícios, na técnica 

construtiva, na divisão e nos diversos elementos. Tratamos da moder-

nização dessas casas; modernização da técnica construtiva, do estilo, 

da planta e divisão, da pintura e ornamento dos cômodos, dos novos 

ligados a revolução industrial como ferro, ladrilho hidráulico, enca-

namento e aparelho sanitário. Falamos do Ecletismo na Europa e sua 

infl uencia nessas casas e dos vários estilos que aparecem. Compara-

mos algumas moradias construídas com infl uencia dos vários estilos 

europeus (FREITAS, 1994, p. 25).

O fato de se tratar de um trabalho sobre a região de Ribeirão 

Preto, em especial sobre as fazendas cafeeiras, o único localizado por 

esta pesquisa no que diz respeito ao assunto neste município, foi um 

ponto de interesse para o aprofundamento desta bibliografi a. A ar-

gumentação da autora baseada na análise da arquitetura rural sob a 

ótica da racionalidade, da funcionalidade e do conforto dos edifícios 

dos complexos cafeeiros, a fi m de comprovar que estes teriam sido 

formados a partir de um projeto moderno, foi o motivo de maior inte-

resse para esta pesquisa. Propõe-se então, em relação ao trabalho 

de Freitas, os estudos levados a cabo no último capítulo, referente à 
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análise comparativa entre as casas sede das fazendas do município 

e entre outras fazendas, pretendendo demonstrar se ocorreram e de 

que modo ocorreram essas mudanças, com exemplifi cação pontual 

das possíveis transformações arquitetônicas sofridas; corroborando 

assim com a pesquisadora e ampliando o tema, com a abordagem de 

outros exemplares e sob outra proposta metodológica. 

1.2 PANORAMA GERAL DOS REMANESCENTES CAFEEIROS EN-

CONTRADOS E CRITÉRIO DE SELEÇÃO 

A base desta pesquisa foi possível graças ao acordo de coo-

peração ente a Universidade Presbiteriana Mackenzie e a Prefeitura 

Municipal de Ribeirão Preto, que permitiu e viabilizou a participação 

desta pesquisadora no “Inventário Nacional de Referências Culturais 

da cidade de Ribeirão Preto”. O inventário vem sendo desenvolvido 

coletivamente, com a participação de diversas entidades culturais, 

reunidas na Rede de Cooperação de Identidades Culturais1, colegiado 

de pesquisadores multidisciplinares oriundos de entidades de Ensino 

Superior, técnicos do poder público municipal (Prefeitura Municipal de 

Ribeirão Preto – Secretaria Municipal da Cultura) e federal (IPHAN) e 

de outras instituições e órgãos afi ns. 

No ano de 2011 e 2012, o Inventário Nacional de Referências Cul-

turais da cidade de Ribeirão Preto localizou 51 fazendas remanescen-

tes do período cafeeiro. Destas, foram visitadas 45 fazendas, nas quais 

se realizou o diagnóstico preliminar de através do preenchimento da 

fi cha SICG (Sistema Integrado de Cadastro e Gestão, metodologia for-

necida pelo IPHAN); as outras, foram visitadas e aguardam a autori-

zação do proprietário para serem diagnosticadas e fotografadas. Os 

levantamentos de identifi cação e diagnóstico fi caram paralisados no 

primeiro semestre do ano de 2013, mas teve sequência no segundo se-

mestre, localizando mais 14 exemplares. Sendo assim, o grupo de pes-

quisa encerrou este levantamento no mês de novembro deste mesmo 

ano, totalizando um número de 65 fazendas localizadas e mapeadas 

dentro do limite atual do município de Ribeirão Preto, que tivessem 

pelo menos um dos elementos do complexo cafeeiro, seja ele, a tulha, 

o terreiro, a colônia, ou a casa sede. 

A presente pesquisa avançou além desses dados coletados. 

Inicialmente organizou-se uma revisão geral e sistematização das in-

formações levantadas de ampla amostragem de casos de arquitetura 

rural ligados à produção cafeeira de Ribeirão Preto, em especial as se-

des de fazendas. Paralelamente, o desenvolvimento do embasamento 1]  http://redeidentidadesculturais.blogspot.com.br – Visitado em 14.04.2012.
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Figura 1: Imagem aérea do 
Município de Ribeirão Preto 
com as fazendas localizadas 
até 2012. Fonte: Base Goo-
gle Earth. Pesquisa Rede de 
Cooperação de Identidades 
Culturais. Elaboração Ana 
Carolina Gleria.
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Figura 2: Mapa do Município de Ribeirão Preto com localização 
das fazendas. Pesquisa Rede de Cooperação de Identidades 
Culturais. Em destaque as fazendas selecionadas para o estudo 
aprofundado nesta pesquisa. 
Elaboração e desenho Ana Carolina Gleria.
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teórico, conceitual e técnico e a consequente formação de um juízo 

crítico histórico e arquitetonicamente referenciado, orientou a sele-

ção de uma amostragem restrita de casos signifi cativos que exemplifi -

quem as situações mais “típicas” encontradas. 

O complexo da produção cafeeira é composto basicamente dos 

elementos: terreiro, tulha, casa sede, moradia de colonos e capela. 

Contudo, diversas outras edifi cações são encontradas nestes comple-

xos, como: armazéns, depósitos, serralherias, paiol, escolas, vendas, 

entre outros equipamentos que serviam de suporte tanto para a produ-

ção quanto para os trabalhadores que residiam nestas propriedades 

rurais. 

Considerando-se o limitado tempo disponível de 24 meses para 

o desenvolvimento de uma dissertação de mestrado, assumiu-se que 

não seria possível a análise de todo o complexo cafeeiro e optou-se 

pelo estudo aprofundado de uma destas edifi cações: a casa sede, mo-

rada dos proprietários. Contudo, afi rma-se que todas as edifi cações 

do complexo cafeeiro são passíveis de análise arquitetônica, cada 

qual com suas características, sendo este recorte feito em função da 

disponibilidade de tempo da dissertação, abrindo aqui a possibilidade 

de continuação deste trabalho por outros pesquisadores que tenham 

interesse no tema da arquitetura rural do Município de Ribeirão Preto. 

A escolha da representação do objeto de estudo através das ca-

sas sede deteve-se a três fatores. O primeiro fator de escolha para o 

estudo das casas sede foi a quantidade de exemplares existentes em 

detrimento às outras edifi cações, como por exemplo, as moradias de 

colonos, quase extintas no Município de Ribeirão Preto em função da 

mecanização da produção rural contemporânea. O estado de preser-

vação também foi primordial para a escolha do foco de estudo, uma 

vez que grande parte dessas casas sede ainda é utilizada como uso 

residencial, preservando suas características de construção com in-

tegridade, o que não acontece em outros edifícios, como por exemplo, 

as tulhas, atualmente utilizadas majoritariamente como depósito, em 

função da mudança do ciclo econômico da região para a produção 

da cana de açúcar. O último fator de escolha está relacionado com 

a expressividade arquitetônica e com a complexidade da edifi cação 

que nos traz a possibilidade de análise do programa, acesso, fl uxo, 

entre outros, que não poderiam ser analisados nas edifi cações como 

as capelas, que são construções em menor escala e com o uso mais 

restrito. 

As casas sede de fazenda foram estudadas buscando examinar 

detidamente os edifícios com a análise e estudo de suas caracterís-

ticas arquitetônicas, formais e compositivas, verifi cando os partidos 

adotados, as técnicas construtivas, os usos e arranjos internos e as 

possíveis relações com a cultura e tradição disciplinar arquitetônica 
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da sua época. Espera-se também que o trabalho venha a contribuir 

ainda, para a compreensão dos valores formais, compositivos e pro-

gramáticos desta tradição arquitetônica academicista, que durante 

o referido período passava por transformações que desaguariam no 

projeto moderno funcional. 

Devido a grande quantidade de bens identifi cados durante o tra-

balho inicial de levantamento de campo, foi necessária a defi nição de 

critérios para a seleção de quais destas casas sede seriam abordados 

nessa dissertação de mestrado. 

O primeiro passo foi à demarcação de quais propriedades ainda 

possuíam a casa sede, objeto proposto para o estudo. Foram identifi -

cadas 36 fazendas que ainda possuíam a casa sede do período cafeei-

ro. Para refi nar este grupo adotou-se o critério do valor arquitetônico. 

Na questão de valor arquitetônico necessitou-se elencar quais seriam 

as edifi cações que se encontram em bom estado de preservação. Com 

isso eliminou-se a necessidade de realizar o levantamento pormenori-

zado das edifi cações que estiverem modifi cadas e descaracterizadas, 

com a perda de suas características formais, volumétricas, ou tipoló-

gicas. 

Esclarecemos que o fator “estado de conservação”, não foi 

determinante para a escolha dos conjuntos a serem inventariados. 

Algumas edifi cações remanescentes não estão em bom estado de 

conservação, porém possuem expressão arquitetônica signifi cativa 

e não sofrem intervenções descaracterizantes, podendo ser inven-

tariadas. O critério de estado de conservação foi utilizado apenas de 

forma excludente em casos que a edifi cação encontra-se em ruínas, 

não sendo passível de recuperação, ou apresentando alto grau de di-

fi culdade para tal. Todas que se encaixam na categoria: “estado de 

conservação precário”, foram julgadas como edifi cações passiveis de 

recuperação.

Após essa primeira seleção realizou-se uma analise qualitativa 

dos exemplares, resultando em uma amostragem com 15 proprieda-

des: Fazenda Boa Vista, Fazenda São Sebastião do Lajeado, Fazenda 

Santa Luzia, Fazenda Santa Maria, Fazenda São Manoel, Fazenda São 

Joaquim, Fazenda Olhos d’água, Fazenda Santa Rita, Fazenda Santa 

Rita Bonfi m Paulista, Fazenda Santa Rosa, Fazenda Monte Alegre, Fa-

zenda Canta Galo, Fazenda Santana, Fazenda Santa Tereza e Fazenda 

Invernada. 

Dentro desta amostragem considera-se que qualquer exemplar 

a ser estudado seria relevante em função da sua qualidade arquite-

tônica. Entretanto, devido ao limite de tempo para o desenvolvimento 

da dissertação de mestrado, o grupo de estudo de casos deveria ser 

limitado por cinco edifi cações. Estabeleceu-se então, um último e mais 

importante critério para o prosseguimento dos levantamentos arqui-
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1.3 PROCESSO DE LEVANTAMENTO DOS EXEMPLARES REMA-

NESCENTES DO PERÍODO CAFEEIRO

Os levantamentos dos exemplares remanescentes do período 

cafeeiro ocorreram de duas maneiras distintas. O primeiro contato 

com as fazendas remanescentes do ciclo cafeeiro do município de 

Ribeirão Preto, aconteceu através da participação no grupo da Rede 

de Cooperação de Identidades Culturais, onde foi possível fazer parte 

do levantamento preliminar e diagnóstico para o Inventário Nacional 

de Referenciais Culturais pela Rede de Cooperação Identidades Cul-

turais. 

A metodologia de pesquisa utilizada pela Rede de Cooperação 

Identidades Culturais foi fornecida pelo IPHAN e se trata da utilização 

do INRC – Inventário de Referências Culturais, e do SICG – Sistema 

Integrado de Cadastro e Gestão. 

Mais especifi cadamente utilizada para o levantamento do ma-

terial, em especifi co da arquitetura, a metodologia SICG utilizada para 

levantamento preliminar das fazendas é composta por três modelos 

de fi chas: M301 – Cadastro (contém dados cadastrais do proprietário, 

dados históricos e fotos da paisagem); M302 – Caracterização Externa 

(atualmente é utilizada quando necessita de aprofundamento para um 

determinado imóvel, mas na Fase II – de Identifi cação será preenchida 

para todos os imóveis do conjunto inventariado) e M304 – Conjuntos 

Rurais (utilizada para registro e caracterização da materialidade cons-

trutiva de todos os imóveis do conjunto, observações, data de constru-

ção, atividade original e atual).

Por ser de uso exclusivamente da gestão pública, nenhuma des-

tas fi chas estão presentes neste trabalho, nem como anexo, tão pouco 

como corpo do trabalho. Foi utilizado para esta dissertação o material 

primário coletado durante o INRC, ou seja, apenas alguns dados cole-

tados durante as pesquisas em campo e imagens de propriedade da 

RCIC, algumas inclusive produzidas pela própria pesquisadora. 

Para localização e mapeamento das antigas fazendas de café foi 

utilizada a ferramenta do Google Earth, verifi cando-se assim a presen-

ça de conjuntos existentes através da imagem aérea. Os locais onde 

se avistavam terreiros de café, residências ou outras características 

peculiares foram marcados, tendo suas coordenadas registradas e 

então verifi cadas em campo. Além disso, durantes as entrevistas de 

2010, onde se buscava a percepção da população sobre referência 

cultural e sobre o patrimônio do município, foram citadas diversas fa-

zendas cafeeiras pelos moradores, facilitando a procura por fazendas 

remanescentes. 

Após a localização de mapas históricos com a demarcação das 

unidades de produção cafeeira do município, o primeiro da Secreta-
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Figura 14: Mapa do município de Ribeirão 
Preto com a demarcação das fazendas ca-
feeiras, s.d. Fonte: Arquivo Público e Histó-
rico de Ribeirão Preto.





34

Fazenda São Manoel
Figura 15: Croqui de levantamento métrico da fazenda São Manoel. Exemplo da me-
todologia adotada pela pesquisa. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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todologia utilizada nesta pesquisa decorre dos anos de prática profi s-

sional, quando foi possível a experiência mediante à visita de diversos 

bens patrimoniais. O método de levantamento métrico adotado nesta 

dissertação consiste em etapas básicas: observar, desenhar, medir e 

redesenhar utilizando as medidas tiradas no local, com o auxílio do 

programa AutoCAD.

É importante ressaltar, portanto, que esses levantamentos mé-

tricos foram realizados tendo em vista sua fi nalidade acadêmica e se 

diferenciando, portanto, de um levantamento métrico para a execução 

de projeto de intervenção. Sua representação, por exemplo, foi adota-

da pensando em seu uso acadêmico com a utilização da escala gráfi -

ca e sem a representação das cotas métricas por ambientes. 

Apesar de ser um método com etapas claras e diretas, o levan-

tamento métrico foi um processo demorado, que só se encerrou defi -

nitivamente com a conclusão de seus desenhos levantados no mês de 

abril de 2013.  

1.4 PROCESSO DE ANÁLISE

O objetivo deste subcapítulo é demonstrar como foi realizado o 

processo de construção das ferramentas de análise para a presente 

pesquisa. A construção destes instrumentos de pesquisa foi possível 

graças a três bases teóricas referenciadas pelos autores: Richard 

Foqué, Bryan Lawson e Ruth Verde Zein; direcionando desta forma o 

caminho da pesquisa na área de arquitetura, e abordando a linha da 

refl exão projetual. 

Fundamental para a construção da metodologia de análise des-

te trabalho foi a leitura de Building Knowledge in Architecture, de Ri-

chard Foqué. Foi de interesse desta pesquisa, principalmente a parte 

dois desta bibliografi a, onde o autor se dedica a debater estudos de 

caso como pesquisa em arquitetura. 

A primeira contribuição de Foqué (2012, p. 174) foi a confi rma-

ção que deveríamos seguir a pesquisa através dos estudos de caso, 

quanto da afi rmação que o resultado deste tipo de estudo pode gerar 

um panorama geral, com um consistente corpo de conhecimento nos 

processos de arquitetura, que permitiria ir a fundo na relação entre o 

contexto, o produto e o processo no campo projetual.

As in other disciplines, case studies can be used to establish 

a knowledge base for both the discipline and professional of 

architecture. Case study research can contribute to the elaboration 

of architectural design theory. This conclusion is based on the 

assumption that the results of case study research can provide a 

solid and general framework, wherein a consistent body of knowledge 

about architectural design process can be generate. This will allow 

for deeper insight into the complex relationships between context, 
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product, and process that govern every design process, as well as the 

interactions of the participants involved (FOQUÉ, 2010, p. 174).

Para Foqué (2010, p.176-177) sendo a arquitetura interdisciplinar 

por natureza, é importante entender e comunicar o conhecimento das 

outras disciplinas e, consequentemente, a questão chave é defi nir a 

essência e as características do conhecimento arquitetônico, no qual 

o autor divide em sete pontos: multidisciplinar e de múltiplos layers; 

contextual; sensível a valores; gerador de meta-conhecimento; siste-

mático; bipolar (entre refl exão interna e validação externa); e transfor-

mador. 

Ao longo do trabalho, e principalmente nas análises referentes 

aos estudos de caso, foi possível identifi car os sete pontos do conhe-

cimento arquitetônico sugerido pelo autor. A questão se ser multidisci-

plinar e contextual foi uma das mais recorrentes, onde algumas vezes 

durante esse trabalho se debateu, por exemplo, a questão do perfi l 

do fazendeiro, ou a história do período em que foram realizadas es-

sas construções. Ressalta-se aqui, entretanto, que não faz parte da 

intenção deste trabalho propor uma pesquisa sociológica, ou históri-

ca; porém, a disciplina de arquitetura mantém relações contextuais e 

sociais fortes com essas temáticas, de maneira que elas também fo-

ram inseridas na narrativa, mesmo que de forma parcial e secundária. 

Mais uma vez afi rma-se aqui que este trabalho foi realizado na área de 

arquitetura e aborda a linha da refl exão projetual. 

A metodologia de análise das obras adotada nesta pesquisa se 

desenvolve em dois momentos, através de duas maneiras distintas. No 

capítulo três, a pesquisa se dedica ao estudo de cinco fazendas, sendo 

cada uma analisada separadamente, confi gurando o que Foqué (2010, 

p. 174) chama de pesquisa de caso única; e nos dois capítulos fi nais, as 

analises são estudadas de maneira comparativa, utilizando do método 

de pesquisa de “casos cruzados”. Ambos os casos foram realizados 

seguindo o tipo 1, determinado por Foqué (2010, p. 190), ou seja, um 

estudo descritivo, analítico, baseado em fatos e principalmente no pro-

duto resultante, neste caso referente às casas sedes remanescentes 

do período cafeeiro. 

He distinguishes between research based on one single case and 

research based on several cases, called “cross-case” research. 

A single case refers to a unit, a demilited phenomenon, with spatial 

and temporal boundaries. Most of the time, it contains sets of sub-

cases which Gerring calls “within cases”. Consequently, a case 

study is the comprehensive study of such a single case and one or 

more of its within-cases. This sty can be done at a particular point in 

time (synchronically) or over a certain period of time (diachronically). 

Cross-case research studies multiple cases and, from them, tries to 

derive general principles. Cross-case research is, therefore, based on 
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comparative analyses, all or not all situated into a historical dimension 

(FOQUÉ, 2010, p. 174).

A escolha de realizar esta pesquisa através desses métodos: de 

caso único ao longo do capítulo três e do método comparativo com 

“estudos de casos cruzados”, no capítulo quatro e cinco, foi em função 

do objetivo de sistematizar as constantes da arquitetura no município 

de Ribeirão Preto e de testar duas hipóteses levantadas por outros 

autores que pareciam pertinentes a esta pesquisa. Como afi rmado por 

Foqué (2010, p. 190) não seria possível atingir estes objetivos apenas 

com os estudos de caso realizados de maneira individual, sendo assim 

propõe-se a aplicação dos dois métodos.

Single-case studies in architecture are, therefore, hypothesis-

generating and not hypothesis-testing. However, cross-care analysis 

on the basis of multiple comparable cases can test the generated 

hypothesis and raise it to the level of a contextual paradigm. Type 1 

case research will do that on the product level, type 2 case research 

will do that on the process level (FOQUÉ, 2010, p. 190).

Por este trabalho ter sido realizado dentro da Faculdade de Ar-

quitetura e Urbanismo, por uma arquiteta, algumas leituras referentes 

à prática projetual foram realizadas de maneira inevitável. A referên-

cia ao processo de projeto nos leva ao segundo autor, Bryan Lawson, 

estudado através da publicação Como arquitetos e designer pensam, 

publicado pela primeira vez na sua língua de origem, em 1980. 

Houve a utilização da concepção desse autor sobre o pensa-

mento do arquiteto como metodologia de desenvolvimento deste estu-

do. Lawson (2011, p. 42) afi rma não ser possível mapear o processo de 

projeto do começo ao fi m, porém analisa algumas propostas elabora-

das por outros autores, estruturadas majoritariamente sobre as fases: 

assimilação, estudo geral, desenvolvimento e comunicação. De certa 

forma, esta estrutura de pensamento foi utilizada inicialmente, não de 

maneira proposital, mas talvez instintivamente. Com o encerramento 

do trabalho, observamos que a assimilação foi realizada durante a par-

ticipação no Inventário Nacional de Referências Culturais, o estudo 

geral ocorreu durante a sistematização das informações trazidas para 

a presente pesquisa, o desenvolvimento foi referente aos reconheci-

mentos críticos e referenciados e a comunicação fi naliza o objetivo da 

pesquisa nos dois últimos capítulos. 

Claro que no início desta pesquisa havia diretrizes gerais meto-

dológicas, mas ressalta-se que, assim como Lawson (2011, p. 42) afi r-

ma que o processo não acontece de maneira linear, o mesmo se deu 

neste trabalho. Foi necessário iniciar a apropriação das ideias através 

da produção de croquis, para o real entendimento das dimensões, pro-

porções e divisões existentes nas edifi cações estudadas para que se 
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tornasse claro não apenas as casas como obra de arquitetura, mas 

também o caminho da pesquisa, e o procedimento que estava sendo 

utilizado.

A última peça a compor nosso instrumental metodológico de 

análise está na publicação Há que se ir às coisas: revendo as obras, 

da arquiteta e professora Ruth Verde Zein, que pode ser encontrada 

no terceiro volume da coleção Leituras em Teoria da Arquitetura; no 

qual a autora trata da pesquisa em projeto de arquitetura abordado a 

metodologia de se fazer uma análise de obra.

Algumas considerações sobre a caixa de ferramentas para as 

análises arquitetônicas, ou melhor, sobre o “reconhecimento crítico 

e referenciado” das obras, propostas por Zein foram adotadas nesta 

pesquisa. O primeiro ponto se trata da utilização de recursos verbais, 

mas combinados com elementos não textuais como desenhos, diagra-

mas, croquis, esquemas, etc. Foram utilizados sempre que possível, 

estes elementos não textuais de maneira a se demonstrar a narrativa, 

ou de sistematizá-la ao longo de todo o trabalho e não apenas durante 

os estudos de caso, incluindo os dois últimos capítulos, onde os cro-

quis auxiliaram os estudos comparativos.

(...) Se assim é, seria possível (ou até mais correto) realizarmos esse 

reconhecimento crítico referenciando principalmente (ou exclusiva-

mente?) através do emprego das mesmas ferramentas não textuais/

verbais (desenhos, etc.)? E seria possível, ademais, chegar a dispensar 

completamente o apoio de elementos verbais e textuais? Minha posi-

ção, também aqui, é contrária: parece que não (ZEIN, 2011, p. 209).

Outra proposta de Zein que se tomou como critério para o desen-

volvimento desta pesquisa foi referente ao reconhecimento da obra. A 

arquiteta afi rma (2011, p. 212) ser necessário a tentativa de remover as 

“camadas de signifi cados que ali foram superpostas”. Ao longo dos 

reconhecimentos críticos e referenciados buscou-se a descrição da 

obra com o olhar mais livre possível, de maneira a “des-naturalizá-la”, 

mesmo sabendo da difi culdade para tal. 

(...) Mas por isso mesmo é preciso investir certo esforço em “desna-

turalizá-las”, em descascá-las, em não aceitá-las desavisadamente 

como substitutos das obras – mesmo quando não seja inevitável que 

nelas nos apoiemos para compreender a obra e, no processo, reco-

nhecer, aperfeiçoar ou contestar tais “crostas” (ZEIN, 2011, p. 212).

Apesar de a arquiteta afi rmar (2011, p. 214) que não existe um 

check-list e que a arquitetura não pode ser reduzida a alguns temas, 

cita a defi nição algumas “forças internas e externas” que ajudariam a 

“moldar a arquitetura” como: programa a atender, geometria dos es-

paços, sítio geográfi co, entre outros. No inicio pretendia-se fazer uma 
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descrição livre das edifi cações, procurando olhar para cada uma indi-

vidualmente, contudo ao se concluir o terceiro reconhecimento crítico 

e referenciado, percebeu-se que ao longo da pesquisa muitos elemen-

tos se repetiam, e adotou-se uma metodologia de análise sequencial 

das características referentes à: implantação, acesso/programa/fl uxo, 

volumetria e espacialidade, partido arquitetônico e técnicas constru-

tivas. 

Conclusivamente, em relação à metodologia de análise utilizada, 

podemos afi rmar que Foqué (2010) contribuiu com a confi rmação do 

desenvolvimento do trabalho através dos estudos de caso, através da 

defi nição e do entendimento da essência e das características do co-

nhecimento arquitetônicas identifi cadas ao longo da pesquisa, e com 

a explanação de divisão da metodologia em pesquisa de caso única 

e de “casos cruzados”, também nos tipos diferenciados de pesquisa 

arquitetônica divididos em produto e processo; o autor Lawson (2011), 

por sua vez, contribuiu com o entendimento da estrutura de pensa-

mento do processo de projeto, que foi utilizada de maneira intuitiva no 

desenvolvimento da pesquisa, e a arquiteta e professora Zein (2011) no 

que se refere à utilização de recursos verbais, mas combinados com 

elementos não textuais, na descrição da obra com o olhar mais livre 

possível e a metodologia de análise sequencial das características. 

É importante ressaltar que essa metodologia de análise descri-

ta aqui não surgiu de maneira pré-determinada antecedendo o início 

dos trabalhos. Muito outros textos metodológicos foram estudados du-

rante o percurso e foram escolhidos esses por serem os que melhor 

iluminavam o caminho pelo qual a pesquisa pretendia percorrer, o do 

conhecimento e da sistematização dos conceitos arquitetônicos. Sen-

do assim, a metodologia de análise deste trabalho surgiu no decorrer 

dos estudos, como fruto do “processo refl exivo”, como Zein (2011, p. 

213) nos afi rma ser o processo de reconhecimento crítico e referen-

ciado de uma obra que, nesse sentido, se assemelha com o processo 

de projeto.
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2. CONSOLIDAÇÃO DOS TERMOS 
OPERATIVOS E CONCEITUAIS
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2.1 PERIODIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

Este capítulo tem como objetivo abordar algumas referências 

teóricas brevemente de maneira a consolidar os termos operativos e 

conceituais, que serão utilizados no decorrer das análises, a fi m de 

fortalecer a argumentação da pesquisa.

Ao abordar as questões referentes ao Município de Ribeirão 

Preto ressalta-se, mais uma vez, a discussão trazida durante o debate 

da metodologia de pesquisa adotada, por este trabalho se direcionar 

no caminho da arquitetura, abordando a linha da refl exão projetual. 

Porém, devido a multidisciplinaridade desta disciplina foi inevitável 

abordar neste capítulo alguns conceitos ligados a fatores históricos 

e sociais do contexto de construção destas edifi cações de maneira 

a iluminar a pesquisa em arquitetura e não pretendendo propor uma 

pesquisa sociológica, ou histórica. 

Para tal entendimento do contexto histórico e social, depois da 

leitura de algumas bibliografi as relacionadas com o tema, organizou-

se uma leitura segmentada em três períodos, com a fi nalidade de tor-

nar este percurso mais didático. Estes períodos se referem as origens 

do Município, a chegada do café e ao auge do ciclo cafeeiro.

1° PERÍODO – Origens do Município (até 1870)

A cidade de Ribeirão Preto, localizada a norte do estado de São 

Paulo, distante 319 km da sua capital, teve como seus primeiros habi-

tantes os índios Caiapós. A partir do ano de 1717, época áurea do ban-

deirantismo paulista, a região de Ribeirão Preto fez parte do caminho 

das Bandeiras para Goiás (CIONE, 1987, p. 46).

A fundação ofi cial da cidade de Ribeirão Preto ocorreu em 19 

de junho de 18561, através de legalização das doações de terras para 

o patrimônio eclesiástico, a demarcação da área da nova capela e a 

nomeação de Manuel de Nazareth Azevedo como fabriqueiro, membro 

do conselho paroquial da igreja católica (CIONE, 1987, p. 77).

Após ser povoada em meados do século XIX, Ribeirão Preto se 

tornou freguesia em 1870, e município “Vila” em 1871, portanto con-

tinuando sujeito à Vila de São Sebastião até 1874; e cidade em 1889. 

Mais tarde foram criados novos distritos: Sertãozinho (emancipado em 

1896), Cravinhos (emancipado em 1897), Guatapará (emancipado em 

1938) e Bonfi m Paulista, ou Guaturamo, ainda pertencente ao municí-

pio de Ribeirão Preto (CIONE, 1987, p. 120).

Resumidamente a origem do município, desde os primeiros ha-

1]  Conforme Lei Municipal nº 386 de 24 de dezembro de 1954.
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bitantes naturais da terra, passando pelos bandeirantes paulistas e 

pelos primeiros fazendeiros pecuários, até a década de 1870 constitui 

o primeiro período. Segundo Lopes (2011, p. 38) esta primeira fase es-

tabeleceu a base onde surgiriam as grandes fazendas produtoras de 

café:

Apesar de pouca expressão econômica, a agricultura de subsistência 

e a criação de gado tiveram papel fundamental no preparo do muni-

cípio para o café, permitindo abertura de matas, o desbravamento do 

sertão, a ocupação efetiva do solo e a permanência uma quantidade 

razoável de moradores, mão de obra livre em potencial. Ao que tudo 

indica, as principais questões de legalização e disputa de terras foram 

resolvidas até 1870 e a partir daí surgiriam os grandes proprietários. 

Foi o início do processo de exploração intensiva da terra. Ribeirão en-

tão passaria a compor a frente pioneira do café (LOPES, 2011, p. 38).

2° PERÍODO – Chegada do café (1870-1883)

O ciclo econômico do café foi responsável pela riqueza e as-

censão do Estado de São Paulo, visto que antes se concentrava no 

nordeste e no leste do país. Porém, não é escopo do presente trabalho, 

a extensa bibliografi a já existente sobre a economia cafeeira e toda 

sua trajetória percorrida no Brasil, e no Estado de São Paulo. Afon-

so Taunay, Sérgio Milliet, Alfredo Ellis Júnior, Alves Motta Sobrinho, 

Ary França, entre outros, tratam com profundidade deste tema. Cabe 

aqui um breve relato acerca do que nos interessa para esta pesquisa: 

compreender a chegada do café na cidade de Ribeirão Preto, fato que 

fi cou conhecido como “marcha para o Oeste”. 

A expansão das terras de produção cafeeira para o interior do 

Estado de São Paulo que fi cou conhecida como “marcha para o Oes-

te”, transformou a cidade de Ribeirão Preto em Capital d’Oeste, título 

que segundo Cione (1987, p. 25) foi dado de maneira imprópria, resul-

tante da interpretação da posição da cidade em relação à capital, de-

vido aos caminhos das bandeiras para o oeste em busca de Goiás; 

hoje a região e a cidade são mais propriamente chamadas de capital 

do Nordeste do Estado. 

Esta “marcha” foi resultado do declínio da produção cafeeira na 

região do Vale do Paraíba, devido ao esgotamento dos solos, desgasta-

dos pelo modo de plantio, da abolição, visto que a mão de obra destas 

propriedades era formada setenta por cento por escravos, e também 

do esgotamento das minas de ouro em Minas Gerias. (MONBEIG, 1984, 

p. 24). Estes fatores aliados às publicações de Martinho Prado Júnior 

e Luiz Pereira Barreto, que faziam referências as qualidades do solo e 

do clima da região atraíram diversos produtores.

Em sua forma atual, a “marcha para o Oeste” é essencialmente paulis-
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ta e continua sê-lo, mesmo ao penetrar territórios de outros Estados, 

porque não somente o impulso é dado por São Paulo, como a maior 

parte dos homens provem desse Estado, e as relações econômicas 

se fazem sobretudo com São Paulo e Santos. Nem sempre foi assim. 

Sabe-se que a cultura do café que desencadeou essa progressão: ela 

começou fora de São Paulo, em regiões já povoadas, havia muito tem-

po, embora as culturas mal as tenha atingido. Frequentemente descre-

veu-se o Itinerário do café, que começou nas partes montanhosas do 

Rio de Janeiro, no segundo quartel do século XIX; acompanhou o Vale 

do Paraíba do Sul, penetrando assim nas terras paulistas; depois, na 

segunda metade do mesmo século, expandiu-se pelo interior de São 

Paulo2. Foi por volta de 1870-1880 que o movimento se intensifi cou, al-

cançando os planaltos ocidentais, como vaga que engrossa e, talvez, 

logo rebentará (MONBEIG, 1984, p. 24).

Milliet (1939, p. 22) ao descrever o “caminho do café” pelo Esta-

do de São Paulo, utiliza os dados obtidos nos recenseamentos ofi ciais 

dos anos de: 1836, 1854, 1886, 1920 e 1935 e indica o surgimento do 

café na cidade de Ribeirão Preto no ano de 1886 (Figura 16). Mas é ne-

cessário ter em vista a escassez de dados analisados. Provavelmente 

Milliet (1939, p. 22) chega a essa data em comparativo dos mapas de 

produção (Figura 17) dos anos 1854, que nos indica que 78% da produ-

ção se concentra no Vale do Paraíba, e do mapa de 1886, onde a região 

de Ribeirão Preto já aparece possuindo 25% e mais da produção do 

estado e a antiga zona produtora cai para 16 a 25% da quantidade de 

produção. 

Para Cione (1987, p. 143) a data do início da grande riqueza agrí-

cola da cidade de Ribeirão Preto foi em 1875, quando a região é posta 

em evidência por dois nomes ilustres: Martinho Prado Júnior e Luiz 

Figura 16: Mapa da ocupação do café no Estado de São Paulo, em ordem cronoló-
gica. A região de Ribeirão Preto aparece indicada na data de 1886. FONTE: Milliet, 
1939, p. 22.

2] James, Peston E. “The Coffee Lands of Southeastern Brazil” Geographical Review, vol. 22, 1923 pp. 

225-244.
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Pereira Barreto, através de artigos publicados no jornal A Província de 

São Paulo, atual Estado de São Paulo, responsável por atrair grandes 

fazendeiros. 

Esse, portanto, seria o segundo período relativo à chegada do 

café e início da grande riqueza agrícola, se estendeu da década de 

1870 a 1883. Apesar do auge da economia cafeeira ser entre os anos 

1883 e 1929, como veremos adiante, esta fase foi responsável pela di-

vulgação das qualidades da terra e organização da vinda da estrada 

de ferro, contribuindo para a formação de uma zona pioneira de pro-

dução cafeeira. 

Neste momento chega o cafeicultor, o homem já experimentado em 

outras regiões e em outras atividades. Para aí se dirige o capitalista, 

o homem dinâmico, especulador, mas também os carcamanos e os 

pobres. Uma nova paisagem natural e humana logo vai surgir com os 

imensos cafezais (LAGES, 1996, p. 247).

3°PERÍODO – Auge de ciclo cafeeiro (1883-1930)

O terceiro período entre os anos 1883 e 1930 corresponde ao 

auge do ciclo cafeeiro na região de Ribeirão Preto. Trata-se do perío-

do de maior interesse para o presente trabalho, uma vez que a gran-

de maioria das edifi cações remanescentes estudadas nesta pesquisa 

Figura 17: Mapas da produção de café no Estado de São Paulo nos anos 1854 e 
1886. No primeiro a região de Ribeirão Preto aparece com apenas 6% da produção, 
enquanto no segundo momento aparece com 25% e mais. FONTE: Milliet, 1939, p. 24 
e 25.
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pertencem a esse período, ou sofreram então modifi cações. Adotare-

mos o conceito de Monbeig (1984) abordando brevemente as zonas 

pioneiras da produção cafeeira, como a de Ribeirão Preto, sob os se-

guintes aspectos: produção, mão de obra e transporte. 

Sobre a produção no município, na publicação de Milliet (1939, 

p. 65) aparecem alguns indicativos de produção analisados em zonas; 

no caso a cidade de Ribeirão Preto estaria relacionada à zona da Com-

panhia Mogiana e comparada com outras zonas, com o crescimento 

da população e com a produção de algodão. Em 1886, a produção das 

duas zonas ainda eram equivalentes, quase se igualando, porém em 

1920 a produção da zona da Mogiana chega a ser quase o dobro da 

Paulista. Sendo assim, a maior produção seria da zona da Mogiana, 

e quando se analisa os dados separados em unidades estatísticas, 

afi rma-se ainda que a cidade de Ribeirão Preto era a maior unidade 

produtora em 1920.

Ary França (1960, s.p.) ressalta sobre a produção, que a cidade 

de Ribeirão Preto chegou a contribuir no ano de 1913 com 1/5 da pro-

dução do Estado de São Paulo, mas dando sinais de cansaço, as terras 

produziram uma quantidade considerada normal entre os anos 1920 e 

1925. 

Figura 18: Terreiro de café 
com grão secando. Produ-
ção entre os anos 1920 e 
1930 na Fazenda Chimbo-
razo da Companhia Agrí-
cola Ribeirão Preto. Fonte: 
Arquivo Público e Histórico 
de Ribeirão Preto.
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Monbeig (1984, p. 109) destaca a responsabilidade de Ribeirão 

Preto na superprodução do café nos anos 1900-1905. Lopes (2011, p. 

50), afi rma que a produção de 1901, foi a maior do período cafeeiro na 

região de Ribeirão Preto, e nunca voltou a ser atingida, como pode ser 

observado na Figura 19. A queda mais acentuada foi em 1918, devido 

a grande geada, mas a produtividade dos cafezais também mostra de-

clínio, uma vez que o número de cafezais em 1901 e em 1927 era quase 

o mesmo, aproximadamente 29.000.000 e foram produzidas em 1901, 

114 arrobas por mil pés de café enquanto em 1927, o número teve uma 

queda de 60%.

A chegada dos imigrantes é abordada no aspecto mão de obra, 

como um fator de grande transformação do modo de vida, não apenas 

na região de Ribeirão Preto, mas em todo o Estado de São Paulo. A 

abolição ocorreu em 1888, porém a substituição da mão de obra foi 

gradual, acompanhando a chegada de levas de imigrantes que de-

sembarcavam no porto de Santos. (MONBEIG, 1984). Bacellar (1999, 

p. 142) nos sinaliza a mudança de caráter de trabalho nas fazendas 

de café: enquanto em meados do século XVIII nas cidades do Vale do 

Paraíba os índices de população escrava chegava a 40%, em 1886, ou 

seja, antes da data ofi cial da abolição no Brasil, na cidade de Ribeirão 

Preto haviam apenas 1.379 escravos, 13% da população. Apesar de 

ainda haver propriedades escravistas, os números nos mostram uma 

primeira queda. 

O processo imigratório foi gerenciado pelos próprios fazendei-

ros, como Martinho Prado Junior, depois de repetidos fracassos do 

governo central e das províncias da promoção de uma migração eu-

ropeia. Criaram-se companhias e sociedades de colonização através 

de parcerias entre o governo e dos interesses particulares, como a 

Sociedade Promotora de Imigração, que trouxe com êxito muitas famí-

lias para a então província de São Paulo. No estado de São Paulo não 

houve colonização e sim uma rápida troca de braços de produção da 

Figura 19: Gráfi co de produção de café em Ribeirão Preto, 1900-1938. Fonte: Lopes, 
2011, p. 50.
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lavoura, após os princípios da abolição (CENNI, 2003, p. 210).

O modelo de contrato com os imigrantes foi o colonato, sistema 

misto de remuneração. A remuneração no colonato era baseada em um 

pagamento fi xo pelo trabalho no cafezal, uma variável pela quantidade 

de café colhido, e ainda uma produção direta e venda do excedente 

de alimentos, que eram plantados em terras cedidas pelos proprietá-

rios. Assim, quando uma família de imigrantes chegava na fazenda, a 

ela era cedida uma habitação, um pedaço de terra para o plantio, e o 

fazendeiro se responsabilizava pelos seus gastos no primeiro ano. Os 

salários rurais de um colono eram relativamente altos, considerando-

se que por volta de 1910 um trabalhador não qualifi cado em Ribeirão 

Preto ganhava cerca de quatro mil réis por dia, quase três vezes mais 

que um trabalhador do Rio Grande do Norte (BACELLAR, 1999, p. 147).

Para Cione (1995, p. 30) o início com o contato Europeu trouxe o 

cosmopolitismo local, conforme veremos adiante, quando a nova po-

pulação foi se sobrepondo a originária da formação do núcleo central, 

passando a ser predominante. Os imigrantes italianos que chegavam 

a Ribeirão Preto desde 1883, em 1895 possuíam uma comunidade com-

pletamente organizada, com assistência social e vida religiosa. Além 

dos italianos, de grande predominância, Cione ainda acrescenta a pre-

sença de alemães, sírios, espanhóis, húngaros, russos e japoneses. 

Lembrando que a imigração portuguesa nunca cessou em Ribei-

rão Preto, sendo que em menor número que os italianos, tradicional-

mente dedicaram-se ao comércio, sendo poucos os que foram traba-

lhar no campo (CIONE, 1984, p. 146). 

As mudanças trazidas pelos imigrantes não foram apenas de 

cunho cultural, mas também na construção civil com a introdução de 

novas técnicas e padrões arquitetônicos, transformando a paisagem 

urbana com uma nova forma de arquitetura, baseada na arte europeia 

de construir. Entre os anos 1898 e 1902, Ribeirão Preto recebeu 14.293 

imigrantes de um total de 123.069 em todo o estado (MONBEIG, 1984, 

p.173).

Segundo dados do trabalho de Ary França (1960, s.p) no ano de 

1912, a cidade de Ribeirão Preto registrava a presença de 24. 358 es-

trangeiros, dos quais 14. 561 italianos em uma população de 58.220 ha-

bitantes. Portanto, a ocupação da cidade inicialmente era esparsa, e 

com chegada de imigrantes para o trabalho nas lavouras cafeeiras a 

população crescia aceleradamente. Segundo Lopes (2011, p.37), em 

1874 o município possuía 5.552 habitantes. Em 1886 o número de habi-

tantes quase dobrou, passando para 10.420. De 1886 até 1900 ocorreu o 

maior aumento, e a população passou para 59.195 habitantes. De 1900 

até 1934 esse número passou para 81.565. 

O transporte, por sua vez, também foi fator fundamental para o 

estabelecimento de grandes fazendeiros na região de Ribeirão Preto, 
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uma vez que a produção cafeeira precisava ser escoada para o porto 

de Santos onde era exportada. Os próprios cafeicultores investiam nas 

companhias ferroviárias, tornando-se acionistas, conselheiros, ou até 

mesmo fundadores (LOPES, 2011, p. 12).

Uma única empresa aventurou-se, pois foi lançada com a fi rme in-

tenção de atingir o coração do Brasil, e sua construção foi atacada 

rapidamente: a Companhia Mojiana de Estrada de Ferro, fundada em 

1872. Deveria, nos planos iniciais, atingir Cuiabá, em pleno Mato Gros-

so, mas acabou seguindo o percurso clássico em direção ao Triângulo 

Mineiro. Assim, começando em Campinas, dirigiu-se a Mogi-Guaçu, 

depois Casa Branca (atingida em 1880), depois Ribeirão Preto (1883), 

o rio Grande (1887) e Araguai (1900). Recentemente prolongada até o 

Estado de Goiás, esta linha está longe de haver atingido o alvo primiti-

vo; mas foi a primeira artéria de penetração e possibilitou o desenvol-

vimento rápido do conjunto cafeicultor de Ribeirão Preto (MONBEIG, 

1984, p. 175). 

Figura 20: Localização dos imigrantes que passaram pela Hospedaria de Imigrantes 
de São Paulo, no período de 1898-1902. Fonte: Monbeig, 1984, p. 173.

Figura 21: Origens dos imigrantes que chegaram no Estado de São Paulo entre os 
anos 1906 e 1937. Fonte: Monbeig, 1984, p. 13.
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A fundação da terceira ferrovia paulista, a Mogiana, aconteceu 

em Campinas no ano de 1872. A ferrovia viria servir o interior do esta-

do, chegando ao fi nal do século as divisas de Minas Gerais, entrando 

no estado e se articulando com outras ferrovias do Triângulo Mineiro 

(MATOS 1974, p. 90). Segundo Matos (1974, p. 101) em sua publicação 

sobre as linhas férreas no território paulista, enumera as estações e 

seus respectivos anos de fundação da Mogiana, traçando seu percur-

so pelo interior do estado, e classifi cando-a como uma estrada “cata-

café”. Suas linhas serviam de imediato aos interesses das fazendas, 

tendo alguns de seus ramais menos de vinte quilômetros e uma média 

de quarenta/cinquenta quilômetros.

No caso da cidade de Ribeirão Preto, para Cione (1984, p. 159) 

não foi a Mogiana que trouxe o café, mas a ferrovia teria surgido em 

consequência da sua produção, e teria estimulado a ampliação do 

cultivo, contribuindo para o seu apogeu. O primeiro café transportado 

para Jundiaí era feito em lombo de burro, porém, quando chegou à es-

trada de ferro, a vida tomou outro rumo e com ela, chegou o telégrafo, 

depois a eletricidade e o telefone. No dia 23 de Novembro de 1883, data 

da inauguração da linha férrea na cidade, Ribeirão Preto viveria um de 

seus dias mais notáveis, o primeiro trem inauguraria a Companhia Mo-

Figura 22: Trem sendo carregado na Fazenda Chimborazo da Companhia Agrícola Ri-
beirão Preto. Foto da década de 1920. Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão 
Preto.
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recorte temporal do estudo. Propõe-se que esta pesquisa se estenda 

até 1930 visto que, a crise de 1929 provocou um deslocamento do cen-

tro dinâmico da economia. 

Segundo Furtado (1920, p. 207), entende-se como centro dinâ-

mico aquele que determina o nível de produto, renda, emprego e in-

vestimento da economia e, consequentemente o ritmo de crescimento 

desta economia. Para o autor até aquele momento o centro dinâmico, 

encontrava-se na economia voltada para exportação de café e a im-

portação de bens de consumo. A cultura cafeeira sofreu com crise, 

porém ainda registrou-se a presença da produção agrícola do café 

até algumas décadas depois, inclusive devido as ações de apoio do 

governo do estado nos anos 1930, que tendo verifi cado que a grande 

crise econômica atingiria de modo direto os fazendeiros, iniciou um 

programa de compra de estoques de excedentes, a fi m de evitar a 

paralisação da colheita, mantendo assim, mesmo que parcialmente, 

a renda do setor cafeeiro. Contudo, essa renda se defrontava com os 

valores elevados dos produtos importados. Em decorrência, houve a 

desvalorização da moeda, e iniciou-se o processo de substituição das 

importações, atendendo a demanda do mercado interno, transforman-

do a indústria como “novo centro dinâmico da economia”. 

Em vista do declínio da economia cafeeira e do crescente da in-

dústria, se encerra o recorte temporal desta pesquisa no ano de 1930. 

Ressaltamos, por fi m, a importância econômica do período com a afi r-

mação de França (1960, p. 181) de que em Ribeirão Preto após o declí-

nio do café, ao contrário de muitas cidades do Vale do Paraíba, não 

houve espaço para as habituais paisagens de decadência e abandono, 

ao contrário, este panorama teria dado a sociedade novas bases de 

desenvolvimento, em uma estrutura mais efi ciente. 

(na página seguinte)

Figura 24: Linha do tempo sintetizando a cronologia do ciclo cafeeiro na cidade de 
Ribeirão Preto. Desenvolvida por Ana Carolina Gleria.
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2.2 TEMAS E DEBATES DA CULTURA ARQUITETÔNICA NO PE-

RÍODO

Ainda com o objetivo de abordar algumas referências teóricas 

brevemente de maneira a consolidar os termos operativos e conceitu-

ais, este subcapítulo irá abordar os temas e debates da cultura arqui-

tetônica do período.

A contraposição entre a arquitetura tradicional “paulista” e a 

arquitetura tradicional “mineira”, é postulada e analisada por alguns 

autores consolidados, e é também frequentemente empregada por vá-

rios pesquisadores contemporâneos. Para melhor compreender sua 

abrangência e conteúdo, propõe-se aqui uma breve explicação destes 

termos através da historiografi a da arquitetura brasileira, inclusive a 

partir do tema, também basilar, da “casa bandeirista”.

Porém, as bases para um estudo da arquitetura das sedes de 

fazenda de café da região de Ribeirão Preto no período de 1870 a 1930, 

não pode, bastar-se no reconhecimento dos padrões da moradia rural 

das fazendas cafeeiras em meados do século 19, nem de outras regi-

ões e também da moradia rural típica dos séculos anteriores, visto que 

o reconhecimento foi sendo sistematizado por vários autores, permi-

tindo o estabelecimento dos padrões tradicionais da “casa paulista” e 

da “casa mineira”. 

A chegada da ferrovia traz a facilidade de comunicações e des-

locamentos; a organização produtiva do campo a partir de uma men-

talidade empresarial capitalista, permite que a família dos fazendei-

ros se ausente por períodos prolongados e estabeleça sua moradia 

permanente prioritariamente nos centros urbanos; incrementam-se 

as viagens, quando se conhecem e se importam novidades culturais 

e técnicas presentes nas grandes cidades nacionais e internacionais 

(imigrações italianas). Essas e outras peculiaridades daquele momen-

to vão também infl uenciar a construção, os materiais e técnicas em-

pregados, o agenciamento dos ambientes, a quantidade e qualidade 

dos acabamentos presentes nas sedes das fazendas cafeeiras.  As-

sim, embora a arquitetura dessas sedes apresentem uma importante 

continuidade de características oriundas da casa bandeirista, paulista 

e mineira, do açúcar e dos primeiros estabelecimentos do café, essas 

casas e sua arquitetura, também irão diferir, em muitos pontos funda-

mentais, dessas tradições. 

Uma possível hipótese que pareceu importante verifi car seria a 

da infl uência, concomitante e não exclusiva, de traços advindos dos 

conhecimentos e padrões arquitetônicos e estéticos eruditos próprios 

do século 19, em especial, a arquitetura clássica e acadêmica, inclu-

sive, a presença da sensibilidade eclética e pitoresca. O assunto já foi 

aventado por alguns autores, como Vladimir Benincasa e Daici Cere-
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belli de Freitas. 

Sendo assim, encontra-se aqui sumariamente as defi nições per-

tinentes aos conceitos: arquitetura paulista, arquitetura mineira, clás-

sico e acadêmico, sobre o eclético e pitoresco; visando apoiar os estu-

dos de caso e os estudos comparativos fi nais, onde nos remeteremos 

frequentemente a estes termos. 

ARQUITETURA PAULISTA 

Luís Saia, na publicação anteriormente mencionada, comenta a 

Casa Bandeirista no capítulo A Casa Bandeirista (1972, p. 119-140), tra-

çando um paralelo entre o bandeirante paulista e a sociedade açuca-

reira do Nordeste, temporalmente contemporâneos, mas de caracte-

rísticas muito distintas. Segundo Saia, o ciclo bandeirista não pode ser 

caracterizado como uma economia colonial, vez que a manutenção de 

sua existência não dependia economicamente nenhum outro sistema. 

A economia bandeirante é de subsistência, sendo o índio seu instru-

mento de trabalho, não só como mão de obra, mas também como força 

militar. Saia (1972, p. 127) afi rma que o primeiro século da ocupação 

paulista é um período de experimentação social e econômica, no qual 

as primeiras construções também passam por uma fase de experimen-

tação arquitetônica:

Enquanto se ajustam as formas europeias à conformidade do desenho 

aconselhado pelo novo conteúdo da visa social, também se reajus-

tam a organização do espaço habitável e utilizável, a disposição dos 

estabelecimentos (aldeias, vilas e fazendas); escolhem-se os pontos 

melhor aquinhoados na estratégia colonizadora, os programas, os es-

quemas construtivos e a expressão plástica; pesquisam-se, no com-

plexo dos pequenos acontecimentos e condicionamento, os valores 

positivos, as soluções mais rendosas, a sua signifi cação, a sua lingua-

gem (SAIA, 1972, p. 127).

Em meados do século XVII, o fenômeno da bandeira conquista 

uma fi sionomia sólida (Saia, 1972, p. 128), desenhado de conformidade 

com a experiência local. As feições das “casas bandeirantes” datam 

deste período, até meados do século XVII:

A resistência do potentado paulista instala-se num retângulo, com 

paredes de taipa de pilão, telhado de quatro águas e cobertura com 

telhas de canal. Prefere sempre uma plataforma natural ou artifi cial, a 

meia encosta, nas proximidades de um riacho. A planta se desenvolve 

segundo um esquema bem preciso: uma faixa social, fronteira, contém 

a capela e o quarto de hóspedes e no meio, o alpendre; atrás desta fai-

xa e em correspondência com as divisões dela, em torno de uma sala 

central os quartos se dispõem lateralmente (SAIA, 1972, p. 130).

A descrição da delimitação das faixas social e íntima se relacio-

na com seu uso cotidiano. Saia (1972) traça um paralelo entre o ban-
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deirante e o senhor feudal do medievo europeu, quando o bandeirante 

resguardaria a vida doméstica da família, promovendo a separação 

e o isolamento da vida íntima, onde os estranhos não têm acesso ao 

interior da morada. Ao descrever essa habitação, Saia menciona que 

a cozinha enquanto ambiente construído só aparecerá no século XVIII, 

muitas vezes ferindo o partido retangular da casa com seu telhado em 

quatro águas. Saia também descreve os espaços externos à casa, res-

saltando que esta está afastada das áreas de trabalho, e descreve seu 

sistema construtivo, que emprega a técnica da taipa de pilão, com pi-

sos de terra batida. 

É também de 1972 a publicação da tese Casas bandeiristas: nas-

cimento e reconhecimento da arte em São Paulo, do pesquisador Julio 

Roberto Katinsky, Katinsky (1972) realiza um estudo sistemático de 24 

casas localizadas predominantemente junto à bacia do rio Tietê e de 

seu afl uente, o Pinheiros. Esclarece que estas casas já haviam sido 

localizadas, cadastradas e estudadas pelo Iphan, e algumas delas res-

tauradas, com o auxilio de Luis Saia. Sua intenção, entretanto, é suge-

rir novas interpretações para esse conjunto de edifi cações. 

Após a identifi cação e localização das edifi cações a serem estu-

dadas, Katinsky (1972) descreve as casas, bem como a situação atual 

(naquele momento) em que se encontravam. Muitas já haviam pas-

sado por processos de recuperação e restauração, como é caso das 

casas do Butantã e do Padre Inácio. 

Figura 25: Casa Bandeirista do Butantã, antes e após sua intervenção de restauro. 
Fonte: Katinsky, 1972 s/p.
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Katinsky analisa detalhadamente todos os elementos relaciona-

dos à técnica construtiva das casas bandeiristas e ao abordar as al-

venarias, aponta a técnica da taipa de pilão como predominante. Saia 

e alguns outros autores haviam apontado em seus estudos que a mo-

tivação para o uso dessa técnica seria a ausência da pedra; Katinsky 

(1972, p. 86) ressalta haverem ainda outros motivos, como a escassez 

de recursos de capital, a mão de obra barata e o curto prazo de execu-

ção. As paredes tem espessura de 50 à 60 cm, tendo a taipal 4 metros 

de comprimento e 1 metro de altura. A fundação das casas também é 

realizada com terra socada, eventualmente apresentando um proble-

ma de conservação frente à umidade. 

O ferro era pouco utilizado nestas construções, limitando-se ao 

emprego de cravos, caibrais e dobradiças de esquadrias. As pedras 

eram utilizadas apenas para calçar pequenos trechos ao redor da edi-

fi cação. Os elementos decorativos, defi nidos por Katinsky (1972, p. 89) 

como “todos os sinais encontrados nessas casas que se explicam pela 

vontade consciente de transmitir um signifi cado”, eram poucos e po-

deriam ser divididos em duas classes, conforme sua origem: vindos do 

extremo Oriente, como China e Japão, trazidos por padres jesuítas; e 

da costa do Mediterrâneo, trazidos pelos próprios colonizadores. Um 

exemplo destes elementos decorativos são os detalhes dos telhados 

(cachorros, cunhais, etc.). Os acabamentos eram mais frequentes nas 
Figura 26: Casa Bandeirista do Padre Inácio antes e após sua intervenção de restau-
ro. Fonte: Katinsky, 1972, s/p.
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capelas, cuja execução mostrava maior apuro e sofi sticação. 

Quanto à situação topográfi ca, a implantação dessas casas se 

dá próximo a aguadas, junto a manchas de terra agricultável e locali-

zam-se convenientemente em plataformas naturais do terreno, o que 

as destacam como “ponto de referência imediato em relação à paisa-

gem circundante” (Katinsky, 1972, p. 93).

Em descrição ao programa e confi guração com os espaços in-

ternos, Katinsky (1972, p. 94) descreve a faixa fronteira composta pela 

Figura 27: Planta da casa Bandeirista do Butantã e da casa do Padre Inácio, anteriormente mencionadas. Podemos observar a cons-
tante da faixa fronteira com capela e quarto de hóspedes em ambos os casos. Fonte: Katinsky, 1972, s/p.
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capela, varanda (pretório) e quarto de hóspedes. Adjacente a essa va-

randa aparece uma grande sala de distribuição para outros compar-

timentos. Nessas casas bandeiristas não há compartimentos destina-

dos às atividades da cozinha. Ao fazer esta constatação o pesquisador 

Luis Saia afi rma que isso se dava em função da composição da mão de 

obra ser predominante indígena, a qual optaria pela cozinha externa 

e ao ar livre. Katinsky (1972, p. 94) contesta, sugerindo que a cozinha 

também poderia ser o local da casa das senhoras. 

Katinsky propõe uma analogia entre os espaços internos da casa 

bandeirista e os espaços da habitação indígena, quanto à hierarquia 

dos espaços e a seu signifi cado comunitário. Sendo assim, a grande 

sala adjacente a varanda não seria apenas um ambiente de distribui-

ção, mas também um espaço de utilização ampla e coletiva. Este uso 

teria, segundo Katinsky (1972, p. 94), uma confi guração diferente da 

que ocorria na Europa, e por isso, os espanhóis das missões chama-

vam os paulistas de “maloqueiros”, em clara alusão ao seu viver “pro-

míscuo”. 

O mencionado livro de Carlos Lemos, Casa Paulista: História das 

moradias anteriores ao ecletismo trazido pelo café também aborda o 

tema da casa bandeirista e da casa do tempo do açúcar.

Lemos (1999, p. 19) entende que o “programa de necessidades”, 

que se confi gura a partir das condições e das disponibilidades de uma 

determinada época e lugar, é uma questão fundamental na defi nição 

do partido arquitetônico, tanto contemporaneamente quanto em ou-

tras épocas históricas; e este será o foco com o qual ele irá iniciar o 

estudo sobre a casa bandeirista. Afi rma que pouco se sabe do cotidia-

no desta morada, colocando a casa bandeirista como “uma esfi nge 

semidecifrada” (1999, p. 20), e ressaltando a difi culdade de compre-

ender os programas que orientaram sua realização quando apenas se 

consideram os restos arquitetônicos que sobreviveram até os dias de 

hoje. 

Assim como Katinsky (1972), Lemos (1999, p. 22) também comenta 

sobre a infl uência indígena na organização da casa bandeirista, enten-

dendo o mameluco paulista do século XVII como o autor da “união da 

experiência arquitetônica indígena com as condições ibéricas”. Deta-

lhes de grande importância para nossa pesquisa, Lemos esclarece que 

a arquitetura ibérica não conhecia ainda o alpendre naquele momento, 

e acredita que o alpendre domiciliar tenha aparecido primeiramente 

na Índia, nos chamados “bangalôs” – inferindo que, nesse caso, essa 

infl uência se teria espalhado apenas posteriormente à época da casa 

bandeirista. Considera que os “corredores” – termo mais comum e ci-

tado nos documentos de época para o que hoje denominamos “varan-

das reentrantes” – não podem ser considerados como alpendres por 

estarem recuados da parede frontal. Esses “corredores” seriam uma 
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faixa destinada à recepção, separando o público do privado, o local 

onde o proprietário dava as ordens, comprava, pagava ou trocava seus 

negócios. 

A infl uência indígena se refl ete em outros aspectos, como a já 

comentada ausência de dependências de serviço no corpo da casa. 

Lemos (1999, p. 29) defi ne a casa bandeirista como um “partido aber-

to” por ter, além do corpo principal, anexos destinados às cozinhas, 

depósitos e dependências de empregados. Embora Lemos corrobore 

com Katinsky em vários pontos acerca da questão da casa bandeiris-

ta, não considera de maneira absoluta o uso da grande sala familiar 

como sendo um resultado direto da infl uência indígena; afi rmando que 

nunca chegaremos a uma verdade absoluta sobre esse assunto. 

O certo é que essa imensa sala central se transformou na “varanda” 

da morada do tempo da transição da economia do açúcar para a do 

café, a partir do primeiro quartel do século XIX. (Não esqueçamos que 

a planta da casa bandeirista chegou a ser usada até o fi m do século 

XVIII e começo do seguinte) (LEMOS, 1999, p. 35).

Sobre as técnicas construtivas Lemos (1999, p. 42) corrobora Ka-

tinsky (1972) e com Saia (1972) acerca da predominância da taipa de 

pilão, acrescentando ainda que, apesar de pouco comentada, a taipa 

de mão também estava presente nas alvenarias dos interiores das edi-

fi cações, embora de maneira simples, sem os requintes que apare-

cerão no século XVIII, com as gaiolas, recurso aprimorado depois do 

terremoto de Lisboa de 1755. Quanto aos aspectos metodológicos e de 

pesquisa, Lemos (1999) baseia-se sempre em recursos documentais, 

como a transcrição de bens inventariados e outras fontes de arquivos 

primários; diferindo, portanto, de Katinsky (1972), cujas hipóteses nem 

sempre são devidamente corroboradas por documentos. 

O trabalho de Lemos não se restringe à análise da casa principal, 

mas considera a totalidade do conjunto do complexo rural unifamiliar 

bandeirista; por isso afi rma (em parcial discordância com outros auto-

res), que o partido arquitetônico da casa bandeirista seria “caracteri-

zado primordialmente pela pulverização, ou fragmentação, do progra-

ma em várias construções, tendo como centro de interesse a casa de 

moradia da família titular do estabelecimento” (Lemos, 1999, p. 46).

Saia (1972) entende que o acréscimo de cozinhas no corpo da 

casa, como um volume anexo, produz a desintegração da planta retan-

gular e seria um sinal de rompimento com o estilo de vida do potencial 

bandeirista. Lemos discorda (1999, p. 49), e considera que o arquiteto 

Luis Saia caiu em erro nesta afi rmação, possivelmente por apoiar sua 

pesquisa em documentos sem datas precisas, selecionados e chama-

dos a corroborar uma tese a priori, ou previamente elaborada. 

Outra divergência apontada por Lemos (1999, p. 55) seria a elei-
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ção, por parte de Saia, da Casa do Padre Inácio em Cotia como “exem-

plar puro” da arquitetura da casa bandeirista. Lemos discorre por di-

versas páginas sobre inventários e testamentos a fi m de provar que 

houve equívoco na propriedade do local, e que esta deveria chamar-se 

Casa do Padre Rafael, que ademais ela teria sido construída tardia-

mente, apenas na segunda metade do século XVIII. 

No debate sobre a origem do partido da “casa popular bandeiris-

ta”, Lemos (1999, p. 61) propõe algumas hipóteses. A primeira, é que a 

planta teria nascido das exigências do programa e das condições das 

técnicas construtivas, que o reticulado nascido apenas do cruzamento 

destes dois fatores teria sido mantido por conveniência.

A segunda hipótese é a da possibilidade da introdução de novos 

agentes culturais, ou seja, de infl uências ibéricas vinda de Portugal e 

Espanha no século XVI, que teria sido um tempo de experiências, onde 

aparecem edifi cações de um ou dois lanços, sendo que apenas a par-

tir do século XVII haveria a proliferação da casa típica de três lanços. 

Para o autor, a distância temporal se explicaria por se tratar de uma 

sociedade em que a comunicação era bastante difícil. 

E assim propagou-se aqui, tomando feições próprias, um modelo po-

pular ibérico qualquer. Na arquitetura brasileira, teria sido a primeira 

manifestação onde uma apropriação que assumiu feitio regional liga-

do a uma sociedade segregada (LEMOS, 1999, p. 64).

Figura 28: Sítio da Calu, em Embu. 
Um dos raros edifícios pesquisado 
pelo arquiteto onde, em planta, 
nota-se a cozinha inserida nos 
fundos da edifi cação, quebrando o 
partido de planta quadrada. Fonte: 
Lemos, 1999, p. 48.
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Para a elaboração da terceira hipótese Lemos (1999, p. 68) men-

ciona novamente os estudos de Saia (1972) sobre a aproximação entre 

a arquitetura bandeirista e as obras consignadas no tratado elaborado 

por Palladio (1570). Lemos, entretanto, discorda de Saia (segundo ele o 

primeiro pesquisador a fazer esta conexão) e não acredita nessa pos-

sibilidade em função da distância e da ausência de comunicação, já 

que tal conhecimento só poderia ter vindo por meio erudito, ou seja, 

por algum engenheiro ou arquiteto militar ou pelos padres jesuítas (Le-

mos, 1999, p. 69). Mas apesar de mencionar o padre taipeiro Afonso 

Brás, Lemos acredita ser menos provável essa infl uência.

Essa hipótese, entretanto, é corroborada por outros estudos so-

bre a origem do partido da casa bandeirista paulista, como por exem-

plo, aquele publicado no livro de Aracy Amaral, A hispanidade em São 

Paulo, de 1981.

Amaral (1981, p. 24) estuda as casas rurais de São Paulo atra-

vés dos elementos de caráter estrutural-decorativo. A autora chama 

a atenção para os corredores com pilares chanfrados nos cantos, na 

altura do capitel, detalhe tipicamente espanhol bastante comum e 

corrente no ambiente hispano-americano. Amaral (1981, p. 28) consi-

dera que as aproximações entre a casa paulista, as espanholas e a 

hispano-americanas não estão apenas nos detalhes decorativos, mas 

também na maneira de combinar os detalhes construtivos, ao consta-

tar várias semelhanças entre as casas rurais da América Espanhola 

encontradas na Colômbia, na Venezuela e no Equador, e as casas pau-

Figura 29: Exemplo de 
casas popular por-
tuguesa e Solar de 
Bertiandos, em Porto 
de Lima, construção 
do século XVIII. Fonte: 
Lemos, 1999, p. 62-63.
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listas bandeiristas. 

Amaral (1981, p. 31) afi rma a possibilidade de uma origem es-

panhola comum para essas casas da América do Sul do período co-

lonial, infl uências diretas vindas da Espanha e aqui modifi cadas. Au-

tora afi rma discordar do posicionamento do arquiteto Carlos Lemos, 

de que as características das casas rurais paulistas dos séculos XVII, 

XVIII e início do século XIX devem-se a infl uências europeias vindas 

de Portugal e sugere que podem ter chegado aqui via Espanha e/ou 

América Espanhola. Suas conclusões nascem do método de análise 

comparada, ao verifi car as proximidades formais, as constâncias de 

cheios e vazios, a de presença em comum de detalhes; e explica-as 

também pela circunstância de que naquele tempo, havia uma forte 

presença castelhana na capitania de São Vicente. Amaral (1981, p. 31) 

indica que essa infl uência sofreu algumas adaptações ao meio, como 

por exemplo, a escolha da técnica construtiva a ser utilizada, vez que 

na América Espanhola em geral se utilizou o adobe e em São Paulo, a 

taipa de pilão. 

Sobre a autoria da “primeira casa” bandeirista, Amaral (1981, p. 

35) diz tratar-se de um campo aberto para suposições, mas sugere a 

hipótese de se tratar dos esforços dos jesuítas, que além de possuírem 

Figura 30: Fazenda “El Paraíso”, Colômbia. Fonte: Amaral, 1981, p. 38.
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muitas terras, tinham uma formação cultural e intelectual mais eleva-

da; sem descartar outras possibilidades, como a chegada em São Pau-

lo de espanhóis e/ou portugueses vindos de outras partes da América 

do Sul possivelmente do Equador.

Amaral (1981, p. 39) realiza alguns estudos de caso, comparando 

as casas rurais de São Paulo com outras edifi cações da mesma épo-

ca, situadas em lugares ocupados pelos espanhóis, como por exem-

plo, a fazenda “El Paraíso” na Colômbia, e a “Quinta de Anauco” na 

Venezuela. 

A fazenda “El Paraíso” seria considerada pela autora como o 

típico exemplar da casa rural, com dois corredores, dianteiro e poste-

rior, planta simétrica, com grande sala central. Enquanto as fazendas 

“Quinta de Bolívar” e “Quinta de Anauco” representariam o tipo de 

“casa de hacienda” existente nesses países e em São Paulo.

Assim como Saia (1972) e posteriormente Lemos (1999), Amaral 

(1981, p. 41) também aponta para a aplicação de princípios palladia-

nos nas casas rurais hispo-americanas; segundo ela, este seria outro 

ato comprobatório das infl uências espanholas, uma vez que as ideias 

Figura 31: Fazenda Quinta de Bolívar, Bogotá. Considerada típica exemplar das “ca-
sas de hacienda”. Fonte: Amaral, 1981, p. 56.
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palladianas já eram amplamente conhecidas na Espanha no século 

XVI, ao contrário de Portugal. 

Para comprovar sua tese, sobre a origem espanhola e/ou his-

pano-americana das casas bandeiristas paulistas, Amaral (1981, p.54) 

busca edifi cações de planta quadrada e simétrica em meados do sé-

culo XVI na arquitetura espanhola, que pudessem assinalar uma pos-

sível precedência dessas infl uências, afi rmando ainda não haver edi-

fi cações desta tipologia, no período, em Portugal. Alguns dos edifícios 

estudados pela autora são a “Lonja” de Sevilha (1583), e o projeto de 

“La Cachicania” (1596), a casa do hortelão dentro do recinto do mos-

teiro de Escorial. 

Finalizando sua abordagem sobre as casas paulistas, Amaral 

(1981, p. 58) aborda a questão da sua “monumentalidade”. A autora 

acredita que essas edifi cações rurais paulistas se impõem por sua 

majestade, que “se amplia ao entrar no grande salão central, de ele-

vadíssimo pé direito”. Este seria outro indicador da presença espanho-

la, uma vez que esta monumentalidade não teria nada de semelhante 

com as casas rurais portuguesas. Este caráter assinalaria a presença 

Figura 32: “La Cachicania”, projeto de espanhol de planta quadrada. Fonte: Amaral, 1981, p. 58.
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de um traço de vontade, ou seja, essas casas não seriam fruto da es-

pontaneidade do morar, mas sim de um projeto, demonstrando uma 

“vontade de forma”. A autora, por fi m, conclui:

Gostaria de relacionar como uma síntese, as observações que ten-

tamos levantar neste item sobre a casa paulista: 1) a planta regular, 

geométrica, e em torno de um núcleo central, não comparece, salvo 

exceções, em Portugal em fi ns do século XVI, nem começo do XVII, 

nem em outras partes do Brasil no século XVII; 2) não comparecem 

em nenhuma outra região do Brasil deste período, os corredores fron-

teiros (e posteriores) com pilastras em madeira entalhada. Este tipo 

de madeira são encontradas no período colonial em geral na América 

do Sul: São Paulo, Salta, Santa Fé, Santa Cruz de la Sierra, em aldeias 

jesuíticas do Paraguai, Colômbia, Equador, Venezuela, e Guatemala, 

sendo a fonte comum a região da Andaluzia, na Espanha; 3) São Paulo 

é área de fartos contatos com o Paraguai (nos séculos XVI e XVI, e 

por aí com o Peru via Córdoba, Salta, etc. ou mesmo Santa Cruz de la 

Sierra, hoje território boliviano, conforme neste caso, documentos de 

queixas de choques com paulistas desta região. 

Já em Espanha, a planta retangular é corrente neste período. E com 

base no geometrismo serão traçadas as cidades no Novo Mundo, as-

Figura 33: Casa de Dom Diego Colón (1510-1514) e Planta da Casa do Almirante. Se-
riam estes os exemplares mais antigos da arquitetura espanhola na América. Fonte: 
AMARAL, 1981, p. 57.
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sim como de acordo com estes princípios serão traçadas suas forti-

fi cações. Assim a rusticidade do homem paulista deste tempo, inicio 

dos Seiscentos, só pode apontar para a chegada de uma nova mentali-

dade, a explicação para a implantação de uma casa de planta racional 

como a paulista, relacionada a Espanha em seus detalhes decorativos, 

sua planta, sua técnica ibérica, e aspectos plásticos encontrável em 

exemplares similares em outras partes da América do Sul (AMARAL, 

1981, p. 60).

Lemos (1999, p. 70) discorda das hipóteses de Aracy Amaral, pois 

embora com datas muito próximas os exemplares estariam em locais 

muito afastados entre si, sendo improvável sua conexão, em função 

da precária comunicação intercontinental da época. O arquiteto não 

descarta a infl uência espanhola, mas afi rma, sem maior explicitação 

de sua discordância, que a teoria de Aracy Amaral “não passaria de 

coincidências formais”.

Além das casas bandeiristas, Lemos (1999, p. 72) também realiza 

estudo na mesma publicação já citada, sobre a “Casa do Tempo do 

Açúcar”, correspondente a um período de aproximadamente 80 anos, 

indo de meados do século XVIII até 1840/50, abordando o “quadrilátero 

do açúcar” delimitado pelas cidades de Moji Guaçu, Jundiaí, Piracica-

ba e Sorocaba. Aponta nelas a infl uência dos mineiros, vindos nessa 

época àquela região, tanto atraídos pela nova atividade econômica, 

como em função do esgotamento das minas. Retoma, mas recusa e 

discorda da defi nição de “paulista torna viagem” de Saia, que se refe-

re aos mineiros como paulistas que foram ocupar Minas Gerais e estão 

voltando para o estado. As edifi cações habitacionais rurais daquele 

período e região, segundo Lemos, teriam mantido praticamente o mes-

mo programa da casa bandeirista. Em termos de partido, o “corredor” 

da casa bandeirista foi fechado, dando lugar à sala de receber. Houve 

também o desaparecimento da capela doméstica e a transformação 

do quarto de hóspedes, agora inserido na intimidade da casa, em al-

cova. Um exemplar destas transformações é a Fazenda Passa Três, na 

região de Sorocaba. 

Segundo Lemos (1999, p. 79) esse partido de infl uência bandei-

rista pode ser encontrado em áreas “não contaminadas” pela presen-

ça de mineiros, e mais ligada à economia tropeirista, que gravitava ao 

redor de Sorocaba. 

A penetração de mineiros no território paulista a partir do fi nal 

do século XVIII ocorreu ao norte de Campinas, ocupando novas terras, 

e provocou uma alteração no partido arquitetônico com o surgimento 

de dois tipos de sobrado. O primeiro sobrado seria a casa térrea im-

plantada em terreno de desnível, mas de pouca inclinação, gerando 

porão alto e uma condição assobradada na frente, porem sem cons-

tituir altos muros de arrimo. O segundo tipo de sobrado, que Lemos 

(1999, p. 85) chama de sobrado “ortodoxo”, se organiza em terreno 
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praticamente plano e é composto por térreo ocupado por serviços e 

uma parte elevada para a moradia. Exemplo do sobrado a meia en-

costa é o Engenho do Tatu, em São Carlos, e do sobrado “ortodoxo” o 

Engenho Salto Grande, em Americana. 

Lemos (1999, p.99-112) afi rma que o oeste do estado, englobando 

as cidades de Franca, Batatais, Cajuru, Caconde, Mococa e mais tarde 

Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, também foram ocupadas por 

mineiros; e que, apesar de o partido “a meia encosta” ser frequen-

te, as plantas assumiam as mais variadas disposições, não havendo 

constância nos planejamentos, exceto pela separação entre a circula-

ção intima e aquela de cerimônia. 

ARQUITETURA MINEIRA

Para uma melhor compreensão sobre a arquitetura mineira cer-

tamente é necessária a referência ao estudo de Sylvio de Vascon-

cellos: Arquitetura mineira colonial, publicado em 1957. Vasconcellos 

(1957, p. 5) inicia afi rmando que a arquitetura no período colonial é 

aquela trazida pelos colonizadores e adaptada ao meio; que as prin-

cipias edifi cações eram de cunho religioso; e que foi relevante à con-

tribuição paulista e europeia na cultura de Minas Gerais, tanto quanto 

seria importante considerá-la em relação ao meio em que se inseria, o 

Figura 34: Exemplar das trans-
formações sofridas na “casa 
do açúcar” pelos adventos da 
economia cafeeira. Fonte: Le-
mos, 1999, p. 78.
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“sertão bravo”. O autor aponta que a arquitetura colonial mineira teria 

passado por duas fases distintas: a primeira época de acomodação 

dos imigrantes com uma arquitetura mais local, e uma segunda, que 

se caracterizou como uma expansão dos naturais da região na segun-

da metade do século XVIII, as quais teriam tido infl uências orientais e 

góticas na arquitetura.

Sobre a análise das edifi cações do ponto de vista formal, Vas-

concellos (1957 p. 8) afi rma, que a primeira solução de habitação en-

contrada foi o rancho. Este se caracteriza como sendo a solução mí-

nima do problema da casa, com telheiro simples, trama de pau roliço 

e preenchimento de barro. Com o passar do tempo, essa edifi cação 

de planta quadrada passa a receber melhor acabamento, com reves-

timento das paredes em argamassa de barro, ou de cal e areia, re-

cebendo caiamento. Seriam edifi cações com poucas esquadrias, com 

forros de esteira de tacoara ou de tabuado grosso, e tendo pé direito 

baixo, com 2,50m.

Após a consolidação das povoações, Vasconcellos (1957, p. 9) 

aponta que a casa vai tender a crescer pela adição de “puxados” para 

trás, para os lados e para a frente, dando continuidade à cobertura. 

Mesmo com ampliações essas edifi cações com o tempo não atendem 

mais às necessidades, sendo necessária a construção de casas no-

vas. Essas novas edifi cações, agora alteadas no chão por um emba-

samento, adotam uma confi guração retangular, muitas vezes derivada 

da reunião de quadrados. A altura do pé-direito passa a ser entre 3,00 

e 3,50m. Aparecem novas funções como o corredor de entrada, a sala 

de receber, quarto de hóspedes, a varanda de trás de serviço; as co-

zinhas continuam como puxados externos. A pedra também começa a 

aparecer nas construções. 

Vasconcellos (1957, p. 10) continua seu estudo em sequência 

cronológica, acompanhando o crescimento do povoamento. Com 

a mais intensa urbanização ocorre a diminuição de terrenos e lotes 

disponíveis; as edifi cações se justapõem com cada vez menos área 

individual de fachada, estendendo-se para os fundos. Esta tipologia 

de habitação é típica das vilas e cidades estudadas e descritas por 

Debret e Vauthier. 

Ivo Porto de Menezes é outro importante pesquisador da arqui-

tetura mineira, mas houve grande difi culdade de acesso às suas publi-

cações, exceto o pequeno capítulo escrito pelo pesquisador: A grande 

arquitetura das sedes, no livro Fazendas Mineiras (in SANTOS, 2007). 

Neste capítulo, Menezes (in SANTOS, 2007, p. 41) busca defi nir 

os pontos em comum encontrados nas fazendas publicadas no livro, 

onde consta uma coletânea fotográfi ca. Todos os pontos abordados 

pelo autor estão em concordância com o trabalho de Vasconcellos: 

processo construtivo (diferente do processo paulista que o antecede) 
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com estrutura de madeira autônoma, vedação leve e telhado prolon-

gado que abriga a varanda; planta de predominância quadrada com 

existência de puxados nas cozinhas; quarto de hóspedes que se abre 

para fora; telhado em quatro águas; oratórios e capelas internas que 

se abrem para as varandas, sendo este o local com o maior apuro nos 

acabamentos. 

O tema da arquitetura mineira também é abordado no reconhe-

cido trabalho da pesquisadora Daici Ceribelli de Freitas (1986), ante-

riormente mencionado: Arquitetura Rural do Nordeste Paulista: Infl u-

ências Mineiras (1800-1874). Para atingir seus objetivos ela se dedica 

inicialmente ao estudo da arquitetura rural mineira nos séculos XVIII 

e XIX. 

Freitas (1986) inicia sua contribuição acerca da arquitetura mi-

neira abordando a presença de paulistas e de portugueses em Minas 

Gerais; os paulistas em menor quantidade, uma vez que estavam em 

movimento, sempre em busca de alguma riqueza. Sendo assim, segun-

do Freitas (1986, p. 12), a arquitetura mineira recebeu grande infl uência 

dos portugueses, não apenas pela quantidade da população, mas pelo 

trabalho de seus mestres de obra e artesões da construção, que atua-

vam principalmente nas edifi cações mais elaboradas. 

Freitas (1986) acompanha o esquema proposto por Vasconcellos 

(1957), descrevendo as transformações sofridas pela habitação rural 

mineira desde os ranchos mais simples, da primeira ocupação de Mi-

nas Gerais, até chegar a ocupação de sobrados. O rancho inicial era 

uma cobertura simples, sem fechamentos, com piso de terra batida e 

teria perdurado até 1705. Com a fi xação do homem na terra após 1710, 

o rancho transforma-se em uma casa de planta quadrada, com divisão 

dos ambientes em espaços para estar, dormir e cozinhar. As aberturas 

nestas edifi cações eram poucas e de tamanho reduzido. 

Com a formação das povoações a partir de 1716, as famílias fo-

ram crescendo e a casa necessitou de ampliações, conformando plan-

tas em “U” ou em “L”. Quando os acréscimos não foram sufi cientes, 

passaram a construir novas casas, ocupando terrenos com declivida-

de, estabelecendo um nível mais alto e um embasamento, apresentan-

do melhoramentos nos acabamentos, como o aparecimento de forros 

de madeira, e o aparecimento de pedras na alvenaria. Segundo Frei-

tas (1986, p. 17) o elemento principal da composição passou a ser o 

corredor lateral, facilitando a circulação interna e a passagem para o 

quintal. 

As casas urbanas se tornaram menores e mais verticais, com fa-

chadas estreitas e altas, tendo a sala na frente e a cozinha aos fundos. 

No meio da casa se localizavam as alcovas, sem janelas para proteger 

as mulheres da casa e impedir que as doenças viessem pelos ares. A 

falta de espaço decorrente do aglomerado urbano, resultou no apa-
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recimento de sobrados; contudo a planta da habitação não se alterou 

substancialmente, sendo apenas transferida para o andar de cima, 

enquanto o térreo passou a abrigar as casas comerciais, depósitos, 

espaços para os animais e abrigo dos escravos. Diferentemente desse 

tipo de morada havia também o sobrado nobre, de maiores propor-

ções, altos pés direitos, sacadas corridas e faixas divisórias entre os 

andares, de composição formal baseada no quadrado.

Sobre as técnicas construtivas dessa arquitetura rural mineira, 

Freitas (1986, p. 19) aponta o uso do barro, madeira e pedra, com algu-

ma variação em função do local, do clima e do poder aquisitivo do pro-

prietário, sendo as técnicas mais utilizadas a taipa de pilão, a taipa de 

sebe, o adobe e as construções de pedra, predominando a estrutura 

autônoma de madeira com o fechamento de terra. 

No que se refere à arquitetura mineira rural, Freitas (1986, p. 35) 

aponta não haverem edifi cações isoladas, pois as fazendas de Minas 

Gerais, sejam aquelas ligadas ao minério ou à produção de alimentos, 

se caracterizavam por organizarem um conjunto arquitetônico com-

plexo, em geral distribuído ao redor de um pátio, que levava o nome de 

terreiro. Este terreiro lembrava, por sua disposição, as praças centrais 

das povoações, e de fato em alguns casos essa transformação em vila 

acabou ocorrendo. Ali aconteciam diversas funções: circulação de 

homens, mercadorias e animais; quando dispunha de muro era tam-

bém o local onde se prendia o gado e onde se armazenava e batiam os 

cereais; simultaneamente dava segurança, permitindo o controle de 

acesso por seu portão.

A descrição de Freitas (1986) sobre o conjunto arquitetônico 

rural de Minas Gerais dos séculos XVII e XVIII e do uso do terreiro 

como organizador do espaço, nos remete à descrição de Saia (1972) 

da espacialidade das fazendas cafeeiras do Vale do Paraíba do início 

do século XIX. Freitas (1986, p. 37) indica ainda que a construção da 

residência do proprietário também se situava ao redor do terreiro, em 

posição que permitia o controle do trabalho e das senzalas – esquema 

semelhante ao encontrado nas fazendas cafeeiras do Vale do Paraíba 

descritas por Saia (1972). 

A implantação das varandas da casa mineira rural era voltada 

para o norte, de modo a tomarem muito sol no inverno e pouco sol no 

verão. A casa acomodava-se a meia encosta, aproveitando o declive 

do terreno, gerando um pavimento de moradia elevado do chão, dis-

posto sob um embasamento em porão, ocupando parcial ou totalmente 

a projeção do andar superior. 

Freitas (1986, p. 43) cita Sylvio de Vasconcellos e Ivo de Porto 

Menezes, principais estudiosos da arquitetura rural mineira, a fi m de 

corroborar com a opinião desses autores de que a varanda se torna 

elemento indispensável nas construções rurais do período. Afi rma as-
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sim que o uso de varandas (fronteiras, laterais ou traseiras) era um 

elemento de grande importância para a arquitetura mineira rural, em 

geral com a capela em uma extremidade e o quarto de hóspede em 

outra, e de permeio o telhado em puxado. 

O pesquisador Cícero Ferraz Cruz publicou o livro: Fazendas do 

sul de Minas Gerais. Arquitetura rural nos séculos XVIII e XIX, em 2010. 

Trata-se de um estudo sobre a arquitetura rural do ciclo cafeeiro no 

Estado de Minas Gerais. Cruz (2010, p. 42) chama a atenção para o ta-

manho do território do Estado, e que portanto os estudos de sua arqui-

tetura devem atentar para as diferenças entre as várias regiões; mas 

que, por falta de trabalhos mais específi cos, alguns trabalhos como o 

de Sylvio Vasconcellos, são tomados como generalizações sobre  “a 

arquitetura mineira”, enquanto de fato correspondem à realidade de 

algumas regiões específi cas do estado de Minas Gerais. 

Cruz (2010) estuda a região Sul de Minas Gerais e corrobora em 

alguns pontos com o quadro da arquitetura rural mineira apresentado 

por Sylvio de Vasconcellos, que se refere mais propriamente à região 

central do Estado. Afi rma que, no caso da região sul, algumas dessas 

características desaparecem, ou não estão presentes, dando lugar a 

novos, ou outros, elementos. A primeira característica apresentada por 

Cruz (2010, p. 44) que difere a região Sul da região Central do Estado de 

Minas Gerias, se refere à construção com esteios de madeira: no caso 

do Sul de Minas a estrutura autônoma de madeira é assentada direta-

mente sobre estruturas ou muros de pedra. Segundo Cruz (2010, p. 44) 

outro fator presente na arquitetura mineira da região central descrita 

por Vasconcellos é a presença de varanda em quase todas as facha-

das, com capela e quarto de hospedes, na região do Sul de Minas não 

há mais a presença de varandas estes cômodos encontram-se locali-

zados dentro das habitações. 

O autor aponta ainda, algumas características peculiares a ar-

quitetura rural do sul do estado de Minas Gerias, afi rma, por exemplo, 

que as casas “não se apresentam tão esparramadas no terreno”, e as 

escadas de pedra são externas e não de madeira e protegidas pelas 

varandas, como encontrado em outras regiões do Estado. 

Quanto ao conjunto e a implantação das edifi cações, não parece 

haver grandes divergências entre a casa rural do sul de minas e a casa 

rural da região central estudada e descrita por Vasconcellos. A pre-

sença próxima da água continua sendo fator determinante para a es-

colha do terreno e as edifi cações também são construídas a meia en-

costa. Porém discorda parcialmente das descrições de Vasconcellos 

(1957), uma vez que afi rma que a orientação da implantação depende 

do agenciamento do conjunto, variando a orientação solar. 

Cruz (2010) corrobora com a visão de Freitas (1986) de que a 

maioria da população dos séculos XVII e XVIII em Minas Gerais era 
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composta por portugueses, e que foi deles a maior contribuição para a 

arquitetura do período. O autor menciona, por exemplo, a presença de 

varandas como uma infl uencia ibérica, as varandas entaladas apare-

cem primeiramente em Pernambuco e posteriormente em São Paulo. 

De modo conclusivo, Cruz (2010) sintetiza:

As fazendas do Sul de Minas constituem, assim, uma família tipológica 

cujas principais características são o apuro técnico de sua estrutura, 

plantas mais regulares e telhados que não possuem prolongos a cobrir 

varandas. Plasticamente, são altivas em suas proporções e regulares 

em suas fachadas, com aberturas bem ritmadas. (...) A planta regular 

ajusta-se ao programa de necessidades; separa as zonas de convi-

vência no interior da casa, gerando a clássica forma de L e a implan-

tação é feita em meia encosta e o conjunto de seu núcleo é agenciado 

em torno da casa principal, ao redor dos pátios, terreiros e currais 

(CRUZ, 2010, p. 51).

Como será visto mais adiante neste trabalho, nos capítulos abor-

dando as análises e estudos de caso, e no capítulo que irá realizar a 

síntese das constantes encontradas na arquitetura do café de Ribeirão 

Preto do período entre 1870 e 1930, que as referências à “arquitetura 

paulista” e à “arquitetura mineira” não se perdem totalmente. Embo-

ra ocorram grandes modifi cações nas construções daquela região e 

período, alguns dos elementos característicos dessas arquiteturas 

tradicionais anteriores ainda estão presentes na arquitetura rural da 

cidade  de Ribeirão Preto durante o fi nal do século XIX e início do sé-

culo XX. O estudo da contribuição desses autores será, portanto, fun-

damental para o entendimento da arquitetura aqui pesquisada, e para 

a identifi cação da origem e fi liação de seus elementos. 

Figura 35: Fazenda Favacho, município 
de Cruzilha. Fonte: CRUZ, 2010, p. 131.
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ARQUITETURA CLÁSSICA E ACADÊMICA

O tema da arquitetura clássica e acadêmica foi estudado a partir 

de três principais fontes referenciais. O primeiro texto estudado aporta 

uma visão mais panorâmica, apesar de menos aprofundada e mais li-

near, por se tratar da compilação de uma série de programas culturais 

para rádio; em compensação é bastante didática, colaborando para 

uma compreensão inicial de um período tão extenso. Trata-se do livro 

A Linguagem Clássica da Arquitetura, de John Summerson, publicado 

originalmente em 1965. Alguns termos e conceitos relevantes para a 

teoria da arquitetura dos séculos 18 e 19 foram estudados a partir do li-

vro A history of Architectural Theory, de Hanno-Walter Kruft, publicado 

em sua primeira edição alemã em 1985. Sobre a arquitetura clássica e 

acadêmica no Brasil, priorizou-se o estudo do texto Introdução ao Ne-

oclassicismo no Rio de Janeiro, de Gustavo Rocha-Peixoto, publicado 

em 2000 no livro Guia da arquitetura colonial, neoclássica e romântica 

do Rio de Janeiro. 

Summerson (2009, p. 4) se propõe inicialmente a explicitar a na-

tureza do clássico, entendido a partir do reconhecimento da arquitetu-

ra como linguagem. A arquitetura clássica teria suas raízes na Antigui-

dade da Grécia e de Roma, abrangendo um duplo signifi cado: aquela 

cujos elementos decorativos derivam do vocabulário arquitetônico do 

mudo antigo; e aquela cujo objetivo seria alcançar uma harmonia in-

tangível entre todas suas partes – e essa seria, segundo o autor, a 

“essência” da arquitetura clássica. A harmonia na arquitetura seria 

alcançada, assim como na música, através da proporção, seja ela ati-

vada pelo uso das ordens, seja pelo uso de padrões geométricos ou 

traçados reguladores. Para o edifício ser considerado clássico é ne-

cessário que inclua ambas características: os atributos associados ao 

clássico e as proporções clássicas. 

Sobre as raízes do clássico na Grécia e na Roma, Kruft (1994, 

p.21) esclarece que o único tratado que sobreviveu ao tempo da Anti-

guidade Clássica foi o estudo de Vitruvius, De architectura libri decem, 

sobre o qual se basearia, ou dialogaria, toda a teoria da arquitetura do 

renascimento. 

Summerson (2009) discorre sobre o percurso das cinco ordens 

clássicas iniciando com Vitruvius (século I a.C.), que inclui as ordens 

Jônica, Dórica e Coríntia, passando por Leon Batista Alberti (século 

XV d.C.), a quem coube o acréscimo da quinta ordem Compósita, e fi -

nalizando com Sebastiano Serlio (1537), homem da alta renascença 

responsável pelo legado das cinco ordens como autoridade canônica, 

simbólica e quase lendária, compilando a primeira gramática arquite-

tônica da Renascença. 

As ordens arquitetônicas seriam, segundo Summerson (2009, p. 
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10), “expressões gramaticais que exigem uma imensa disciplina, mas 

uma disciplina dentro da qual a sensibilidade pessoal tem sempre um 

determinado papel”. A escolha da ordem era vital para a defi nição do 

projeto: seria como a “escolha do tom”, e cada uma das cinco ordens 

aportaria um signifi cado distinto para a linguagem clássica. Para Vitru-

vius, por exemplo, o Dórico seria a força e graça do corpo masculino, 

o Jônico a esbelteza do feminino e o Coríntio a fi gura delgada de um 

menino. O conjunto das cinco ordens, compunham os elementos bási-

cos da gramática da arquitetura clássica. 

Summerson (2009, p. 18) afi rma a importância das ordens não 

apenas como mera decoração, já que a estrutura e a expressão ar-

quitetônica deveriam comparecer integradas, formando um todo nas 

proporções e na harmonia; e acrescenta (p. 23) que o grande feito da 

Renascença não foi a imitação dos edifícios antigos, mas o “restabele-

cimento da gramática da Antiguidade como disciplina universal.”

(...) ao empregarem as ordens não como mera decoração, mas como 

instrumento de controle de novos tipos de arquitetura, renovaram a 

linguagem arquitetônica. Apesar de serem, na maioria dos casos, es-

truturalmente inúteis, as ordens, com cerimônia e grande elegância, 

dominam e controlam a composição à qual estão associados, tornan-

do os edifícios expressivos (SUMMERSON, 2009, p. 18).

Figura 37: As cinco ordens pelo Francês Claude Perrault.  Fonte: Summerson, 2009, 
p. 14.
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No capítulo sobre a “linguística do século XVI” Summerson (2009) 

entende que Donato Bramante teria sido o responsável por restabe-

lecer a gramática da Roma antiga, tendo como antecessores Leone 

Battista Alberti, que teria criado o modelo perfeito da igreja clássica, e 

Brunelleschi. Também naquele século, Andrea Palladio seria o deten-

tor da gramática arquitetônica clássica, que emprega em projetos de 

grande precisão; e Miguel Ângelo, que questionou a autoridade crian-

do suas próprias regras de proporção e composição, ou seja, criou sua 

interpretação pessoal de Vitruvio. 

Kruft (1994, p. 44) afi rma que Alberti, em seu tratado De re aedifi -

catoria, publicado em 1452, assume os princípios básicos de Vitruvius 

(fi rmitas, utilitas, venustas) mas compõe seu ideal estético de maneira 

distinta, acrescentando os princípios da funcionalidade, da estética e 

do uso. Também segundo Kruft (1994 p. 83 – p. 89), Andrea Palladio 

foi um humanista que contribuiu inestimavelmente para a arquitetura 

por seu intelecto e sua formação artística. Afi rma que seus conceitos 

estéticos dependiam diretamente de Vitruvius e de Alberti, sendo a ar-

quitetura para ele, racional, simples e clássica.

Summerson (2009, p. 64) aborda a retórica do barroco iniciando 

com a defi nição do maneirismo. Afi rma que este não seria um estilo, 

mas o “estado de espírito” de uma época. Aponta o arquiteto Vignola 

como transformador da linguagem da antiguidade, de maneira que seu 

ato de projetar era mais ligado a modenatura criativa, como um jogo de 

signifi cados ao invés de “afi rmações precisas”. Summerson (2009, p. 

71) admite que a palavra-chave do barroco é a “retórica”, pois os arqui-

tetos usavam a linguagem clássica com força e dramatismo para nos 

persuadir das verdades que querem dizer através dos seus edifícios.

Sobre o tratado de Vignola, Regolla delli cinque ordini 

d’architecttura, Kruft (1994, p. 80) afi rma que foi provavelmente publi-

cado em 1562 e que não pode ser chamado de tratado no sentindo 

pleno da palavra, uma vez que o texto foi ofuscado pelos desenhos. 

Vignola estava preocupado em como desenvolver um método univer-

sal para obter as dimensões exatas das ordens, e escreve um livro não 

apenas sobre como compreender as ordens, mas para mostrar através 

de seus desenhos, como deveriam ser utilizadas. E comenta que “era 

previsível, pela própria disposição do livro, que seu método se endure-

ceria em um dogma”. 

Summerson (2009, p. 90) assegura que foi na França do século 

XVII, que começaram a surgir as primeiras indagações sobre a origem 

do clássico e sobre o modo como as ordens clássicas deveriam ser 

empregadas nos edifícios “modernos”. O Abade Jean Louis De Corde-

moy (1706) seria o responsável pelo primeiro tratado que pretendia que 

“as ordens falassem de novo de sua própria e primigênia linguagem 

funcional”:
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Kruft (1994, p. 141) entende que Cordemoy e Fréming foram os 

precursores do funcionalismo moderno, e encontram uma forte opo-

sição, em especial por parte do engenheiro militar Amédée François 

Frézier, responsável por diversas publicações no jornal dos jesuítas, 

contrapondo para isso vários argumentos históricos e técnicos. Mas 

apesar das críticas, nem mesmo as Academias de Roma e de Paris 

podiam escapar desse novo pensamento “funcional” subversivo.

Sobre o século XVII na França, Kruft (1994, p. 128) aponta para 

um acontecimento muito importante, que foi a fundação da Academie 

Royale d’Arcitecture em 1671. As aulas consistiam em leituras teóricas 

da arquitetura, que deveriam ser analisadas criticamente pelos alu-

nos, que deveriam estabelecer uma ligação entre elas e matérias com-

plementares como geometria, aritmética, mecânica, hidráulica, entre 

outras. Essa prática fez com que essa instituição fosse a primeira a 

praticar o ensino sistemático da arquitetura academicamente, tendo 

duração até 1793. 

Para Summerson (2009, p. 91) foi outro abade, o jesuíta Laugier, 

quem realmente revolucionou a base do pensamento arquitetônico; 

Figura 38: O Panthéon teve 
sua construção iniciada em 
1756, sendo o primeiro gran-
de monumento do neoclas-
sicismo. Fonte: Summerson, 
2009, p. 100.
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podendo ser talvez considerado como o primeiro fi lósofo da arquite-

tura moderna. Laugier sugere a casa primitiva, como abrigo simples, 

como a imagem defi nitiva da verdade arquitetônica. Seria a primeira 

vez que o princípio das ordens estaria abalado por um “protótipo fun-

cional e racional”. Mas sua intenção não era banir as ordens, mas 

criar uma nova base para poder empregá-las com o sentido de “verda-

de construtiva”. Segundo Summerson, Laugier não era um arquiteto, 

mas sim um “fi lósofo lidando com abstrações”, que estabeleceu um 

novo princípio de beleza arquitetônica através de suas publicações, e 

infl uenciou todas as construções teóricas posteriores a 1755. 

A simplifi cação racional defendida por Cordemoy e Laugier, adi-

cionada ao emprego das ordens clássicas com maior fi delidade arque-

ológica, foi sistematizada enquanto expressão formal, segundo Sum-

merson (2009, p. 96), pelo neoclassicismo.

Segundo Summerson, a forte tradição puritana da arquitetura in-

glesa resultou em certa resistência na aceitação das ideias de Laugier. 

Ainda assim, houve impacto de seu pensamento na Inglaterra, como 

é o caso das obras de Sir John Soane, com seu primitivismo peculiar 

projetado de dentro para fora e criando ordens próprias. 

Para o interesse da presente pesquisa, cabe uma especial aten-

ção ao trecho em que Summerson (2009, p. 94), fi nalizando a aborda-

gem sobre os pensamentos de Laugier afi rma que “como tantas vezes 

acontece, a expressão plena de um novo ideal já havia surgido invo-

luntariamente antes do próprio ideal ter sido formulado em palavras” 

– dando com isso inicio à discussão sobre o movimento moderno, cujo 

ponto culminante de inovação seria apenas na década de 1920. 

Após panorâmica abordagem da história da arquitetura, com o 

estudo de diversos teóricos, Summerson dá um salto do século XVIII 

para o século XX:

(...) se a história dessa linguagem (clássica) algum dia acabou ou aca-

bará, não sei dizer. Aquilo que defi ni como a essência do classicismo 

penetrou no caos estilístico do século XIX e se transformou em um dos 

fatores vitais da revolução arquitetônica do século XX – a revolução 

que nos entregou a arquitetura que usamos hoje em dia (SUMMER-

SON, 2009, p. 98).

A única menção do autor ao século XIX, recorte temporal de in-

teresse para esta pesquisa, é para defi ni-lo como “caos estilístico” 

(Summerson, 2009, p. 98). Por outro lado, Kruft (1994) dedica alguns 

capítulos ao estudo da arquitetura no século XIX, e alguns dos temas 

pertinentes a este século, como o ecletismo e o pitoresco, que serão 

retomados mais adiante.

No Brasil o início do Neoclassicismo, Segundo Rocha-Peixoto 

(2000, p. 27) está relacionado com movimentos literários. Alguns gru-
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pos teriam se organizado a fi m de “substituir a monarquia absoluta 

pela democracia burguesa teorizada no iluminismo francês”. 

O autor afi rma que (2000, p. 29) com a vinda de d. João em 1808, 

o Brasil passou a ser a “única cidade colonial da história a se tor-

nar capital”, sofrendo um grande salto de crescimento populacional 

e mudando os paradigmas da cidade em termos políticos, sociais e 

econômicos. A cidade também teria sofrido modifi cações, visando a 

adaptação da cidade colonial aos padrões europeus que a monarquia 

estava habituada. O neoclássico passou a ser adotado como “tendên-

cia dominante da arquitetura ofi cial no Rio”, tendo avançado em qua-

tro frentes. 

A primeira frente da transformação arquitetônica trazida pelo 

neoclássico seria uma arquitetura classicizante e moderna, a fi m de 

servir o conforto interno da monarquia, e ainda representá-los exter-

namente; a segunda se refere a arquitetura popular das habitações in-

dividuais, através da criação de uma regulamentação modernizadora, 

como a proibição do uso de muxarabis (elemento vazado de madeira) 

nas esquadrias; a terceira frente de avanço seria através do caráter 

comunicador, visando a “leitura do programa civilizador da monar-

quia”; e a última frente estaria relacionada à Missão Francesa, que 

contava com arquitetos como Grandjean de Montigny que assumiam a 

arquitetura como uma linguagem internacional, fi xada pela Beux-Arts 

de Paris, com “base na plástica arquitetônica da antiguidade Greco-

romana, fi ltrada pelo Renascimento e pelos séculos XVII e XVIII. 

Chamamos a atenção para a afi rmação de Rocha-Peixoto (2000, 

p. 33) de que o neoclassicismo “entendeu a arquitetura como uma lin-

guagem formada a partir de um certo vocabulário universal, consagra-

do e combinado segundo leis rígidas que se deduzem da natureza”, 

que tinha como suprema autoridade normativa a Ecole Nationale de 

Supéieure de Beux-Arts, e através da Missão Francesa trouxe para o 

Barsil a “ideia de arquitetura como composição de elementos”. 

Ao longo de nossos estudos de caso individuais e também nos 

estudos de caso cruzados, sinalizaremos a presença de traços do clas-

sicismo e do neoclassicismo através do aparecimento e alguns destes 

elementos de composição, seja em conjunto, ou de maneira pontual e 

isolada. Rocha-Peixoto (2000, p. 34-38) nos apresenta estes elementos 

sendo eles: as colunas, com a composição das ordens, como vimos 

com Summerson (2009); as portas e janelas, que são distribuídas res-

peitando um ritmo constante e arrematadas frequentemente com arco 

pleno, ou verga reta, em detrimento ao arco abatido, que era consi-

derado pouco erudito; os frontões, emblema signifi cativo do edifício 

sendo frequentemente triangulares; a composição seguindo três pos-

sibilidades (corpo central destacado das alas laterais, corpo único ou 

corpo central ressaltado unido por alas alongadas e outros corpos nos 
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extremos); a materialidade, geralmente em pedra branca; e por fi m os 

interiores, com rica ornamentação classicizante. 

Um último ponto de interesse se trata da afi rmação de Rocha-

Peixoto (2000, p. 38-39) de que a arquitetura romântica dos chalés foi o 

meio que os cariocas encontraram de variar as composições naquele 

momento, todas muito fi xadas no neoclassicismo. O autor retrata o es-

tilo sendo originário na Turquia, introduzido na Europa como residência 

temporária ou camponesa no século XVII, e se expressando na cidade 

carioca através dos telhados de duas águas com beirais acentuados e 

rematados nas bordas por lambrequins de madeira. 

O tema do clássico e do neoclássico se mostra relevante no es-

tudo das sedes das fazendas de café, em especial em seu primeiro 

período no vale do Paraíba fl uminense e paulista, sendo fundamental 

para compreender alguns aspectos da arquitetura das fazendas de 

café da região de Ribeirão Preto, como veremos adiante; as quais, em-

bora pertençam ao fi nal do século 19, entretanto repercutem, mesmo 

que de maneira mais longínqua, a onda de “modernização” promovida 

pelo neoclassicismo.

O ECLETISMO E O PITORESCO

 Se já existem, se bem sejam relativamente raros, estudos sobre 

a arquitetura neoclássica no Brasil, é ainda mais precária e defi ciente 

a refl exão sobre a arquitetura eclética brasileira.  Essa constatação é 

corroborada pelo arquiteto Marcelo Puppi em seu livro Por uma his-

tória não moderna da arquitetura brasileira, publicado em 1998, fruto 

de sua pesquisa de mestrado, onde discorre sobre a defi ciência da 

bibliografi a brasileira sobre o ecletismo e suas interpretações na ar-

quitetura do século XIX. 

Puppi (1998) analisa a contribuição de vários autores na consti-

tuição da historiografi a da arquitetura brasileira, tais como: Lúcio Cos-

ta, Paulo Santos, Yves Bruan, Carlos Lemos, Mário Barata e Giovanna 

Del Brenna, constatando que todos corroboram uma “interpretação 

nacionalista do conjunto da arquitetura brasileira”. 

Puppi (1998, p. 13) coloca o arquiteto Lúcio Costa como precur-

sor na discussão sobre o ecletismo no Brasil e afi rma que faz isso, 

“segundo os interesses do presente”, ou seja, a partir dos interesses 

de afi rmação das razões da arquitetura moderna. Ao fazê-lo, esta-

belece um “paradigma”, do qual partem os autores subsequentes. 

Neles, o ecletismo é sempre apresentado em estudos panorâmicos, 

através de uns poucos exemplares, invocados com a intenção de re-
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tratar seu “mau gosto”. Puppi afi rma que Paulo Santos teria sido o 

autor de textos de caráter mais informativo sobre o ecletismo na ci-

dade do Rio de Janeiro, embora persista no paradigma proposto por 

Lúcio Costa. 

Uma importante publicação nacional referente ao tem se trata 

do texto O Ecletismo e seus Contemporâneos na Arquitetura do Rio de 

Janeiro, de Gustavo Rocha-Peixoto, publicado em 2000 no livro Guia da 

arquitetura eclética no Rio de Janeiro. 

Rocha-Peixoto (2000, p. 7) afi rma que assim como o neoclassi-

cismo, o eclético também é uma vertente acadêmica que acertou seu 

repertório acomodando várias referências no tempo, variando e mes-

clando as referencias utilizadas, produzindo uma arquitetura “fora do 

tempo”. Defi ne as diferenças entre o neoclassicismo e o ecletismo a 

partir da caracterização do neoclássico como: “expressão de ordem, 

disciplina, contenção, equilíbrio, razão e nobreza”; e do eclético como: 

“dramaticidade, conforto, expressividade, luxo, emoção e exuberân-

cia”. Sendo essas coexistentes no tempo, bem como a engenharia, 

que se caracterizava com uma resposta pragmática a resolver os pro-

blemas com instrumentos da indústria. 

O autor afi rma ainda que apesar das diferenças entre o neoclás-

sico e o eclético, principalmente no que se refere às opções estilís-

ticas, algumas características comuns à arquitetura acadêmica per-

mitem “compreender este conjunto como uma categoria histórica”. 

Estas características são: simetria, composição, proporção, “arquite-

tura falante” e ornamentação. 

A busca de outros autores que pudessem fornecer novas pistas 

para um modelo interpretativo que desse melhor conta dos aspectos 

“ecléticos” e mesmo, “pitorescos”, presentes nos exemplares das se-

des de fazenda pesquisados em nosso estudo, buscou-se apoio, em 

termos de referencial teórico, de autores como: Peter Collins (1998), 

Luciano Patetta (1935; 1997; 2000), e Hanno-Walter Kruft (1994). 

O livro Changing Ideals in Modern Architecture, do arquiteto Pe-

ter Collins, publicado originalmente em 1965 tem como recorte tempo-

ral o período entre 1750 e 1950, sendo permeado por uma grande sim-

patia pelo século XIX. Collins busca superar a visão moderna negativa 

sobre o passado imediatamente anterior ao início no século XX. Ao 

invés de considerar apenas as formas estilísticas, Collins vai buscar 

nas raízes da teoria da arquitetura moderna nas transformações do 

pensamento, ou seja, na “troca de ideias”, que permitiram a transfor-

mação das formas arquitetônicas no período do seu estudo. Segun-

do ele (Collins, 1998, p. 15) a “arquitetura da nova era”, classifi cada 

como “sem precedentes” não ocorreu no século XX, mas de fato teria 

acontecido durante o século XVIII, através do trabalho de John Soane, 

Boullée, Ledoux e Durand. 
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Collins trata mais especifi cadamente do ecletismo ao abordar as 

questões relativas ao historicismo. Apesar de o termo ser muitas vezes 

utilizado com caráter pejorativo, o autor chama a atenção para o sig-

nifi cado correto da palavra ecletismo, que segundo ele (Collins, 1998, 

p. 117) se faz familiar quando na França, a partir de 1830, Víctor Cousin 

a utiliza com o signifi cado de “um sistema de pensamento constituído 

por diversos pontos de vista”. O historicismo, em suas diversas ma-

nifestações, adota sempre uma atitude de vinculação em relação ao 

passado. O ecletismo manifestaria uma relação especial com o passa-

do que foi predominante no século XIX, afi rma Collins (1998, p. 117). O 

autor expõe o ponto de vista de Cousin de que o ecletismo signifi cava 

a intenção de criar um sistema novo, dentro das características inevi-

táveis de uma época historicista. 

Para Collins (1998, p. 117) não é possível precisar o momento que 

o ecletismo ganhou força. Exemplifi ca com as obras de restauração de 

Pierre de Vigny, realizadas em 1740, nas quais o arquiteto afi rmava a 

necessidade de se agir com liberdade, utilizando-se sempre do melhor 

de cada estilo. Para Collins, a formulação mais especifi ca sobre uma 

teoria do ecletismo estaria em An Historical Essay on Architecture, 

de Tomás Hope, publicado em 1835, onde se afi rma que ninguém, até 

aquele momento, teria considerado como útil, ornamental e cientifi co 

os estilos arquitetônicos do passado; e que isso poderia ser feito a 

fi m de reuni-los de outra maneira, e com outras combinações, criando 

novas formas, realizando novas descobertas e novas conquistas, uma 

nova arquitetura; desconhecida anteriormente e que poderia ser ver-

dadeiramente chamada de “nossa”.

Kruft (1994, p. 272) estuda o século XIX na França e na Inglater-

ra separadamente. Sobre a França, assim como Collins (1998), Kruft 

destaca os arquitetos Boullée, Ledoux e Durand; bem como o ensino 

da École des Beaux-Arts, e as discussões ao redor do romantismo, do 

gótico e de revivals como o “neo-grego”. Kruft menciona o ecletismo 

muito rapidamente, ao abordar a Inglaterra do século XIX e também 

destaca (1994, p. 325) a defi nição de ecletismo de Tomás Hope, acres-

centando que sua mudança do classicismo para o ecletismo não foi 

um “amadorismo”, mas um aspecto signifi cativo da discussão sobre 

os estilos, na Inglaterra do século XIX.

Patetta (2007, p. 7) em seu livro L’architettura dell´Ecletismo, pu-

blicado pela primeira vez em 1975, inicia suas considerações sobre o 

ecletismo com a simples defi nição de ser uma produção arquitetônica 

em que os arquitetos adotavam diversos estilos, ou utilizavam os esti-

los de maneira a criar uma composição. 

Solitamente, per Architettura dell´Eclettismo si intende la produzione 

polistilistica che caratterizza la seconda metà dell´Ottocento, deriva-
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ta dalla disponibilità degli architetti ad adottare indifferentemente stili 

diversi, o addirittura a comporli fra loro in un unico edifi cio (PATETTA, 

2007, p. 7). 

Patetta (1987, p. 10) em outra publicação sobre as Considera-

ções sobre o ecletismo na Europa, entende o ecletismo como fruto 

da reavaliação do barroco e do neoclássico, e expõe inicialmente a 

problemática do Art Noveau e do Ecletismo terem sido considerados 

apenas pelo viés da “tabula rasa do movimento moderno, como um 

inimigo a ser derrotado”, caracterizando a ambos como “experiências 

subsequentes e até antiéticas”.

Para Patetta (1987, p. 10), o período que vai da metade do século 

XVIII até o início do século XX foi interpretado como um “único lon-

go período”, sendo necessário o reencontro das “razões de consenso 

mais do que de contraposição”. O autor sustenta, mesmo afi rmando 

ser uma tese que não suporta verifi cações, que o ecletismo seria uma 

expressão de arte e de arquitetura que segue o neoclassicismo, e que 

seria apolítico, no sentindo burguês. Afi rma que o ecletismo se distin-

gue dos revival; e assim como Collins (1998) acredita que o ecletismo é 

parte da busca do chamado “estilo nacional”. 

Collins (1998, p. 123) debate a questão dos ornamentos consi-

derando que estes sempre estavam carregados de um signifi cado 

simbólico, em especial nos século XVI e XVII, e que após 1830, é que 

passaram a ser principalmente um artefato de luxo para as classes 

mais altas. O autor explica também a opinião de Gottfried Semper de 

que as expressões com adornos faziam parte de uma luta pela indi-

vidualidade, e afi rma (1998 p. 124) que a maioria dos arquitetos des-

ta época acreditavam que a ornamentação era o que diferenciava a 

arquitetura da mera construção, e que a valorização das estruturas 

como manifestação arquitetônica prioritária ocorreu apenas a partir 

dos racionalistas. 

Collins (1998, p. 126) entretanto adverte que o problema da arqui-

tetura do século XIX não era o da utilização de adornos, mas sim, o da 

conveniência e adequação do seu uso. Em todas as épocas arquitetô-

nicas o ornamento se aplicava apenas nos edifícios mais importantes 

e se desenhava a partir de um cuidadoso sistema de símbolos; nunca 

antes do ecletismo a ornamentação era regularmente aplicada em re-

sidências comuns, ou em edifícios funcionais, como as estações de 

trem. 

Patetta (1987, p. 12) chama a atenção de que seu estudo abrange 

um período de mais de 150 anos, heterogêneo, e que não se desenvol-

veu de maneira linear, mas por meio de “testemunhos de uma constan-

te inquietude intelectual”. O autor afi rma que uma série de fatores une 

estes fragmentos da historia, e que uma possível “linha contínua” da 
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trajetória da arquitetura burguesa incluiria desde os anos do Iluminis-

mo, na França e do palladianismo inglês dos country-gentlemen, até os 

anos da Rainha Vitória, do Segundo Império, e do colonialismo francês 

triunfante da Belle époque. 

Patetta (1987, p. 13) propõe uma refl exão sobre diversos fatores 

estruturais e supra-estruturais do período, tais como: a consolidação 

do poder burguês; os rumos tomados pela civilização industrial; o en-

trelaçamento na cultura romântica, dos ideais nacionais e de inde-

pendência com os problemas econômicos da produção em série; con-

cluindo por fi m ser inviável a classifi cação e rotulação da experiência 

linguística do Ecletismo historicista em termos simples. 

Patetta (1987, p. 13) afi rma que “os arquitetos frente ao aparente 

caos das múltiplas pesquisas estilísticas com a preocupação de en-

contrar o próprio estilo, não perceberam que o estilo do século XIX era 

o próprio ecletismo”. Diz ainda que o ecletismo “era a cultura arquite-

tônica própria de uma classe burguesa que dava primazia ao conforto, 

amava o progresso (especialmente quando melhorava suas condições 

de vida), amava as novidades, mas rebaixava a produção artística e 

arquitetônica ao nível da moda e do gosto”.

Em relação às críticas modernas do século XX sobre o ecletis-

mo, Patetta (1987, p. 15) afi rma que cabe aos dias de hoje corrigir os 

julgamentos errôneos e ressaltar as indiscutíveis contribuições da cul-

tura eclética, entre as quais, acredita incluir-se as novas tecnologias 

da construção e o entendimento moderno da habitação. 

Sobre a historiografi a do ecletismo no projeto urbano, Patetta 

(1987, p. 24) afi rma que a arquitetura e o urbanismo ocorreram em 

perfeita simbiose no século XIX. Alguns temas tratados no período se 

referiam à intervenção na cidade preexistente e a determinação mor-

fológica da expressão urbana. 

O urbanismo teria estabelecido uma hierarquia precisa das 

estruturas urbanas, porém não deixando de ser uma cidade livre de 

contradições, e por causa delas, “muito vivas e interessantes”. Estas 

contradições se apresentariam nas fachadas dos edifícios residên-

cias, que procurou atender às ordens dos edifícios públicos, ou seja, 

buscaram a monumentalidade. 

Patetta (1987, p. 35) conclui que as críticas estabelecidas pelo 

movimento moderno contra a cidade e contra o estilo eclético do sé-

culo XIX, nos parece “tendencioso e inaceitável”, rebatendo a crítica 

da forma fechada das quadras, afi rma que o urbanismo por sua vez 

criou a cidade sem forma e sem qualidade. Defende o ecletismo ao 

afi rmar que a última parte da cidade de valor indiscutível seria aquela 

construída pela cultura eclética, onde cabe ao arquiteto estudá-la e 

defendê-la da especulação imobiliária.  

Para a contextualização sobre o pitoresco também serão abor-
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dados prioritariamente três autores. Hanno-Walter Kruft (1994), como 

uma visão panorâmica, inserindo o pensamento pitoresco na contex-

tualização do período afi rma que, este pensamento nasceu nas gran-

des propriedades rurais aristocráticas da Inglaterra, no fi nal do século 

XVIII, combinando os conceitos de paisagismo, pintura e arquitetura. 

Peter Collins (1998) aprofunda estas defi nições colocando que esta 

nova teoria abrangeria todas as artes, embora privilegiasse principal-

mente a literatura e a pintura paisagística. Collins considera a teoria 

estética de meados do século XVIII baseando-se em três categorias: 

beleza, sublimidade e pitoresco. O último autor tratado será Andrew 

Jackson Downing (1969), arquiteto muito divulgado e reconhecido, 

adota esses conceitos e os aplica de forma consolidada em seu manu-

al de construção, visando orientar os projetos de habitações rurais. 

Segundo Kruft (1994, p. 263), uma importante fi gura para a evolu-

ção deste conceito foi William Gilpin (1724-1804), artista que publicou 

uma série de estudos sobre a beleza do pitoresco, defi nindo-a como 

a união entre simplicidade e variedade, considerando que as ideias 

brutas sempre contribuem. Outros autores, que para Kruft (1994) aque-

ceram a discussão sobre o tema foram: Uvedale Price (1747-1829), Ri-

chard Payne Knight (1750-1824) e Humphry Repton (1752-1818).

Collins (1998, p. 37) sustenta que através de todo o período de 

1750 a 1950, a teoria da arquitetura foi dominada por fatores mais es-

tritamente relacionados com a arquitetura doméstica. Coloca a Vila 

Romântica, do início do século XIX, como um paradigma para a arqui-

tetura de toda a época, apresentando características como assime-

tria, irregularidade na planta, que se perpetuaram e hoje fazem parte 

do conceito geral da arquitetura contemporânea. 

Para Collins (1998, p. 38) a nova teoria estética compreende apa-

rentemente todas as artes, mas se baseava principalmente em duas 

dela: a literatura e a pintura paisagística, entretanto, até meados do 

século XVIII esta infl uência não apareceu diretamente na arquitetura, 

estando suas primeiras atitudes presentes no pensamento inglês de 

arte e natureza. Os estudos do início do século de Joseph Addison 

referentes à visão e a imaginação, representam a base da teoria esté-

tica, a partir de uma tese básica que gerou uma fi losofi a de extensão 

que englobava todas as artes no ano de 1790. Na arquitetura as publi-

cações de Archibald Alison sobre gosto e a natureza representavam 

este pensamento. 

Na comparação entre alguns autores, Collins (1998, p. 43) obser-

va que embora o valor atribuído nas categorias: beleza, sublimidade e 

pitoresco, as emoções mais esteticamente comoventes, derivam não 

de beleza, mas de sublimidade e do pitoresco. A sublimidade se mostra 

presente com frequência na poética, porém na arquitetura apresenta 

um grau de difi culdade elevado, principalmente em escalas menores, 
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de modo que o valor estético que teve mais infl uência sobre a arquite-

tura doméstica do século XIX não era sublime, mas o pitoresco.

Para Patetta (1997, p. 308), o sublime, depende do fato de reen-

contrar os princípios da fantasia, do caráter passional da arte, do reco-

nhecimento da invenção e dos processos criativos, e contra a adoção 

rigorosa dos cânones. Para o autor, nas publicações já mencionadas 

de Addison, se resumem as formulações teóricas do empirismo inglês 

de Berkeley e Locke, que através da revalorização das sensações, do 

sentimento e da sensibilidade, orientam a crítica da arte e o prazer 

estético de basear-se no psicologismo empírico e na imaginação. 

Patetta (1997, p. 309) menciona ainda Edmund Burke e sua publi-

cação de 1756 sobre a investigação da origem do belo e do sublime, 

entendidas como categorias estéticas contrapostas. Para Burke (apud 

Patetta) o belo estaria ligado ao prazer, e o sublime estaria ligado à dor, 

ao perigo e a tudo que é horrível. Para ele, o sublime é uma emoção 

mais forte que o prazer, pois se remete a uma ideia de dor. Referindo-

se à arquitetura, Burke identifi caria o sublime nas grandes dimensões, 

sustentando que, quando estas não fossem possíveis, os arquitetos 

deveriam se deter em criar ilusão de grandeza. Patetta (1997, p. 309) 

identifi ca estas características nas obras dos arquitetos Gilly, Boullée 

e Piranesi. 

Além do “ecletismo”, outro termo relevante para a nossa pes-

quisa é o “pitoresco”, atributo muitas vezes presente na análise de 

obras do século XIX situadas em climas tropicais. A origem do termo é 

pictórica, mas seu emprego na arquitetura é corrente. 

Collins (1998, p. 45) considera as casas rurais da Inglaterra do 

séculos XVIII como as primeiras construções “pitorescas”. Nelas, a 

arquitetura rural estava sendo elaborada essencialmente como ele-

mento de marcação e foco de um cenário natural, aproximando-as da 

composição da pintura de paisagem. O autor explica rapidamente a 

mudança no conjunto de princípios estéticos, das “villas” de tradição 

palladiana para as casas rurais “pitorescas”. Estas, já não são mais 

como as “villas”, um objeto geometricamente disciplinado, focal e em 

harmonia com a paisagem que é redesenhada ao seu redor enquanto 

as casas rurais pitorescas tornam-se um elemento complementar na 

composição da paisagem, que é desenhada de maneira “naturaliza-

da”. A composição da casa também passa por modifi cações, pois os 

espaços internos não são apenas a resultante de uma montagem geo-

métrica rigorosa: agora os espaços internos devem considerar o plano 

de fundo como parte integrante de seu desenho. Collins admite que 

isso já ocorria anteriormente em várias composições clássicas, espe-

cialmente na disposição das fachadas; mas coloca no ponto principal 

da mudança não o projeto das fachadas, mas sim na composição e 

arranjo das plantas. 
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A composição arquitetônica pictórica, ou pitoresca, levou a uma 

relativa superação e mesmo reversão dos valores tradicionais. Collins 

(1998, p. 47) cita Payne Knight como expressão de um radicalismo, ao 

afi rmar não haver regras válidas a priori, uma vez que estas estavam 

ultrapassadas. O autor aponta como outra noção trazida pelo pitores-

co, a preocupação com a novidade a qual, até então, tinha valor nega-

tivo e pejorativo, uma vez que o clássico não prezava especialmente 

a originalidade ou a invenção. A interpretação da “novidade” foi dada 

através do arranjo variado dos espaços e pela irregularidade, comple-

xidade e variedade das cenas pitorescas assim obtidas. Payne Knight 

defi niu a complexidade como uma constante novidade, e recomendou 

a assimetria como maneira do edifício se corresponder com a paisa-

gem das montanhas. 

Para Collins (1998, p. 51), uma resultante prática dessa fi losofi a 

do pitoresco foi a adoção do revivalismo Gótico, nos anos de 1800 e 

1860, como estilo das vilas suburbanas. Downing (1969) também men-

ciona o “gótico rural” como um dos estilos que aparecem recorrente-

mente em sua publicação (sobre a qual se falará mais extensamente 

a seguir). 

Segundo Collins (1998, p. 51) a questão da assimetria e da con-

sequente irregularidade das plantas também está ligada à questão da 

funcionalidade; segundo ele, os teóricos mais perspicazes não tarda-

ram a perceber as vantagens potenciais decorrentes de tais formas 

livremente concebidas. Utilidade e pitoresco coincidiram de tal forma 

que, para o próximo século, provou-se ser quase impossível distinguir 

entre ambos.

Em meados do século XIX, Downing (1969) sistematiza e consoli-

da estes novos ideários através de seu livro The Architecture of coun-

try houses. Seu livro é escrito de maneira simples, pois é dedicado ao 

povo americano, sendo seu desejo que este, colaborasse na formação 

do gosto popular da nação. Afi rma que a população deveria desenvol-

ver as ideias de beleza, harmonia e seus consequentes signifi cados 

morais para sua aplicação no dia a dia; e que para isso, suas casas 

deveriam conter os ideários da beleza e da verdade, os quais permiti-

riam elevar e purifi car os sentimentos. Assegura ainda que um “gosto 

correto” seria o resultado de uma educação, e que o sentimento deve 

ser guiado por julgamentos.

A fi m de proporcionar um guia para este “gosto correto”, Dow-

ning (1969, p. 1) propõe a discussão de três elementos que julga esta-

rem na base do signifi cado da arquitetura, que são: a utilidade, a bele-

za e a verdade; repercutindo, de maneira peculiar, a tríade vitruviana.

As regras da utilidade para o autor são: os custos das edifi ca-

ções não devem exceder os meios dos proprietários; deve haver qua-

lidade nos materiais e na mão de obra empregada nas construções; 
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por fi m, e mais importante, deveria haver conveniência. Para isso, a 

casa deveria ter conforto e atender a demanda de utilização de seus 

proprietários: essa seria a regra mais importante. Ele afi rma que, na 

arquitetura perfeita, nenhum princípio de utilidade deveria sacrifi car, 

mas sim elevar e enaltecer a beleza.

Downing (1969, p. 10) defende que a beleza na arquitetura pode 

ser dividida em dois tipos: absoluta e relativa. A beleza absoluta se en-

contraria na expressão de formas materiais. As típicas ideias desta be-

leza são: proporção (relação individual da parte com o todo), simetria 

(eixo central conectado a duas outras partes, ideia de regularidade 

e uniformidade), variedade, harmonia e unidade. Já a beleza relativa 

mostra as qualidades da simples e absoluta beleza, as fontes do prazer 

que é comumente chamado de beleza da forma. A beleza relativa é 

aquela que expressa ideias peculiares, morais, sociais ou intelectuais, 

e também seria chamada de beleza da expressão. Na arquitetura é 

aquela que expressaria as ideias humanas.

Ainda sobre a questão da beleza, Downing (1969, p. 28) afi rma 

que, apesar dos críticos separarem a beleza do pitoresco, na arquite-

tura ambos podem estar misturados. A ideia de beleza em arquitetura 

estaria, segundo ele, relacionada com as formas materiais; a ideia do 

pitoresco se manifestaria como algo rude, violento e difícil.  Ainda para 

Downing (1969, p. 28), o efeito da mistura de ambos seria algo espiritu-

oso e agradável, mas as partes não são balanceadas, as proporções 

não são perfeitas e os detalhes não são rudes. No pitoresco se sobre-

poria então a ideia de poder sobre a da beleza. Como a regularidade e 

a proporção são ideias fundamentais da beleza absoluta, o pitoresco 

vai achar forma nas condições contrárias, irregularidade e desejo par-

cial de proporção e simetria. Importante ressaltar sua visão de como 

o pitoresco denota poder, e como a beleza da expressão forte predo-

mina sobre a pureza da beleza material. Para o arquiteto conseguir 

combinar arquitetura rural com cenário rural, seria preciso entender 

ao menos um pouco, da natureza destes dois aspectos. 

The Picturesque is seen in ideas of beauty manifested with something of 

rudeness, violence, or diffi culty. The effect of the whole is spirited and 

pleasing, but parts are not balanced, proportions are not perfect, and 

details are rude. We feel at the fi rst glance at a picturesque object, the 

idea of power exerted, rather than the idea of beauty which it involves. 

As regularity and proportion are fundamental ideas of absolute beauty, 

the Picturesque will be found always to depend upon the opposite 

conditions of matter – irregularity, and a partial want of proportion and 

symmetry. Thus, the purest Greek architecture, or the fi nest examples 

of Palladio, are at once highly symmetrical and beautiful; the varied 

Italian villa, or the ruder Swiss chalet, highly irregular and picturesque 

(DOWNING, 1969, p. 28-29).

Downing (1969, p. 30) considera que a arquitetura aborda o sen-
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tido emocional do coração, e que a verdade na arquitetura é o que 

controla o julgamento do homem sobre isso. A arquitetura pode ser 

útil, pode ser bela, e ainda assim não ser satisfatória, a menos que 

seja verdadeira em seu signifi cado. O intelecto tem que aprovar o que 

o senso e o coração amam. O autor defi ne alguns tipos de verdade e 

exemplifi ca: general truth: o edifício deve parecer uma habitação; lo-

cal truth: deve se espalhar pelo vasto território, em vez de se adensar 

e verticalizar; e specifi c truth: devemos nos precaver e não desperdi-

çar a beleza na simplicidade das construções menores, para que não 

ocorra apenas uma imitação da riqueza e da variedade de outros tipos 

de edifi cações.

Downing (1969, p. 39, p. 135, p. 257) separa as construções ru-

rais em três classes: cottages, farm-houses e villas. As edifi cações 

caracterizadas como cottage seriam habitações pequenas, onde se 

predominaria a simplicidade: a simples maneira de viver, a economia 

simples de construir, e um gosto simples de decoração, em harmonia 

com o dia a dia de seus moradores. Farm-houses representam a maio-

ria das edifi cações rurais nos Estados Unidos, e seriam caracterizadas 

Figura 39: A Farm-house in the Swiss manner. Exemplar de uma Farm-house que, 
segundo o autor, representa a maioria das edifi cações rurais nos Estados Unidos. 
Fonte: Downing, 1969, p. 150.
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pela união da simplicidade com o espaço. O autor lamenta encontrar 

grande quantidade dessas edifi cações com uma arquitetura não satis-

fatória, destacando que ornamentação não tem importância uma vez 

que, a arquitetura pode ser bela apenas pela exibição de suas formas. 

A Villa é considerada como uma edifi cação que representa o ideal de 

vida. Apesar de serem grandes edifi cações, são unifamiliares e devem 

manifestar individualidade apresentando as virtudes sociais e os ide-

ais de seus moradores. Devem ainda demonstrar gosto apurado, um 

conhecimento profundo sobre a cultura e serem construções pensada 

segundo os preceitos do novo mundo: uma casa onde a humanidade, 

e a república, são mais poderosos que o orgulho da família e do senti-

mento de aristocracia, representando o cidadão virtuoso.

A questão do pitoresco, segundo Downing, estaria, portanto, re-

lacionada ao conceito de beleza, e é debatida nas três classes de edi-

fi cações. No caso de edifi cações muito pequenas, como as cottages, 

o elemento pitoresco ao invés de estar no objeto pode estar na sua 

implantação, na sua composição com a paisagem; nas farm-houses o 

aparecimento do pitoresco ocorre em alguns elementos da composi-

ção, como altos telhados, por exemplo; mas é nas villas que o pitores-

co encontra sua maior expressão, através do homem imaginativo, na 

assimetria e na variedade das formas.

Cabe, fi nalmente, como última ressalva, relembrar a afi rmação 

de Patetta (1997, p. 311), de que o pitoresco não é um estilo. Tanto o 

pitoresco, como o sublime, são cada qual, um ponto de vista particular, 

que condiciona a eleição fi gurativa, e que não pode ser ignorado por 

nenhum artista após a segunda metade do século XVIII. 
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3. FAZENDAS ANALISADAS

FAZENDA BOA VISTA

FAZENDA SANTA ROSA

FAZENDA SANTANA

FAZENDA SÃO MANOEL

FAZENDA SANTA LUZIA
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3. FAZENDAS ANALISADAS 

Em função do tempo limitado desta dissertação e tendo em vista 

a proposta do estudo da arquitetura rural ligada à produção cafeeira 

no Município de Ribeirão Preto, entre os anos 1870 e 1930, escolheu-se 

dedicar como foco das análises o aprofundamento do olhar sobre as 

casas sede, por acreditar que seriam estes os edifícios do complexo 

cafeeiro com maior número de remanescentes, mais bem preservados 

e com maior expressividade arquitetônica através da complexidade da 

edifi cação.

A partir da revisão ampla do levantamento em curso, realizado 

pela Rede de Cooperação de Identidades Culturais, da qual a presente 

pesquisadora faz parte, através do trabalho no Inventário Nacional de 

Referências Culturais; após uma revisão geral e sistematização das 

informações levantadas, sobre as fazendas foram escolhidos cinco 

casos para serem estudados.

Essas cinco casas sede, relacionadas com o período econômico 

cafeeiro, foram selecionadas dentro de um universo de 65 fazendas 

remanescentes através dos critérios: existência da casa sede, valor 

arquitetônico e estado de preservação, resultando em um grupo de 15 

casas sede, onde se considera que qualquer um destes exemplares a 

ser estudado seria relevante para esta pesquisa. Novamente pensan-

do em viabilizar a construção da dissertação dentro do prazo proposto, 

estabeleceu-se o último e mais importante critério para o prossegui-

mento dos levantamentos arquitetônico realizado por esta pesquisa de 

mestrado: a permissão de acesso às casas sede por parte dos proprie-

tários, que restringiu o grupo para cinco exemplares. 

As cinco casas sede foram analisadas segundo a metodologia 

construída com bases referenciais e teóricas apoiada nos autores Ri-

chard Foqué, Bryan Lawson e Ruth Verde Zein; direcionando assim o 

caminho da pesquisa na área de arquitetura, e abordando a linha da 

refl exão projetual. Foram verifi cadas suas características arquitetôni-

cas, formais e compositivas, partidos adotados, as técnicas constru-

tivas, os usos e arranjos internos, etc. e suas relações com a cultura 

e tradição disciplinar arquitetônica da sua época, visando também o 

entendimento do processo de projeto dentro da tradição academicista 

do século XIX, seus elementos projetuais e seu percurso, perceptivel-

mente não linear.
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3.1 FAZENDA BOA VISTA

FICHA TÉCNICA

• Data de construção » Final do séc. XIX

• Primeiro Proprietário » Joaquim da Cunha Diniz Junqueira

• Localidade » 18 Km de Ribeirão Preto

• Dimensão » 2.600 alqueires de terra

• Plantação » 650.000 pés de café

• Produção » Entre 1905 e 1911: média de 80.000 arrobas anuais

• Trabalhadores » Eram livres, mas apresentava resquícios da 

escravidão.

• Edifi cações » Serraria, moinho, três colônias com um total de 

120 casas, além da residência principal, duas companhias da estrada 

de ferro: ramal da Companhia Dumont e da Companhia Mogiana.

• Terreiro » 20.000 m² ladrilhado, com caminho de ferro.

Publicações

BENINCASA, Vladimir. Fazendas paulistas: arquitetura rural no ciclo 

cafeeiro. 2008. Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e 

do Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 

São Paulo, São Carlos, 2008. 

BOTELHO, MARTINHO. Brazil Magazine: Ribeirão Preto le pays du 

café _ Revista Periódica e Illustrada d’Arte e Actualidades, ano V, Rio 

de Janeiro nº 57, 1911. 

FREITAS, Daici Ceribeli Antunes de. Os signos da modernidade nos ca-

fezais. 1994. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – Univer-

sidade de São Paulo, São Paulo, 1994. 

COSTA, Natalia Alexandre. Cotidiano do imigrante e estruturação es-

pacial das colônias nas fazendas de café de Ribeirão Preto. 2009, Ini-

ciação Científi ca – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 

de São Paulo, São Carlos. 

DELANEY, LT. & LLOYD, Reginald. Impressões do Brasil no Século XX. 

Londres, Lloyds Greater Britain Publishing Company Ltd., 1913.

Almanach Ilustrado de Ribeirão Preto, 1914 e 1927. 

Estas informações se referem aos dados do período cafeeiro e foram retirados do trabalho de Freitas 

(1994).
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FICHA TÉCNICA — CASA SEDE

• Data de construção » Final do séc. XIX (entre 1886 e 1896).

• Primeiro Proprietário » Joaquim da Cunha Diniz Junqueira (Co-

ronel Quinzinho).

• Área Construída » Aproximadamente 600 m².

• Técnica Construtiva » Alvenaria de tijolos com alicerce de al-

venaria em pedra, esquadrias de madeira e telha francesa. 

• Programa » Vestíbulo, sala de estar, sala de jantar, 08 dormi-

tórios, 03 sanitários, copa, dormitório de serviço, despensa, rouparia, 

paneleiro, cozinha, cozinha suja, escritório e dormitório de hóspedes. 

Implantação

Figura 40: Croqui de 
Implantação. Em ver-
melho, casa sede, e 
em laranja demais edi-
fi cações. Desenho Ana 
Carolina Gleria

Figura 41: Foto aérea da implantação. Fonte: Google Earth
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Figura 42: Planta da Fazenda Boa Vista, Ribeirão Preto. Levantamento realizado pela 
autora com base sobre desenho de Vladimir Benincasa. Desenho: Ana Carolina Gle-
ria.

LEVANTAMENTO MÉTRICO
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Figura 43: Fachada frontal e late-
ral direita da Fazenda Boa Vista. 
Desenho: Ana Carolina Gleria.
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Figura 44: Fachada posterior e 
lateral esquerda da Fazenda Boa 
Vista. Desenho: Ana Carolina Gle-
ria.
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Figura 45: Mapa Guia referencial para leitura do relatório fotográfi co da Fazenda Boa 
Vista. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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Figura 61: Fachada frontal. Reunião de políticos do 
período. Fonte: Botelho, 1911, s/p. 

Figura 62: Vista parcial da lateral esquerda. Fonte: Almanach de Ribeirão Preto, 1914, s/p. 

Figura 63: Vista da fazenda Boa Vista. Casa sede ao fundo. Fonte: Almanach de Ribeirão Preto, 1927, s/p.

LEVANTAMENTO ICONOGRÁFICO
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BREVE HISTÓRICO

Segundo Botelho (1911, s.p.), a Fazenda Boa Vista teve origem 

com vinte mil pés de café, no ano de 1886. Na publicação Brazil Ma-

gazine esse autor dedica a edição de número 57 para a cidade de Ri-

beirão Preto, nomeando-a como o país do café. Destaca, as grandes 

propriedades de produção cafeeira do município, entre elas: Fazenda 

Guatapará, Fazenda Monte Alegre, Fazenda Pau-Alto, Fazenda Santa 

Thereza, Fazenda Boa Vista, Fazenda Barreiro, Fazenda São Sebastião 

e Fazenda Santa Amélia. 

Durante sua apresentação da Fazenda Boa Vista, Botelho (1911, 

s.p.) menciona a farta hospitalidade que encontra naquele território e 

aponta a sinceridade do acolhimento brasileiro afi rmando que tudo é 

despretensioso, mas de primeira qualidade. Ao descrever a casa sede 

da Fazenda Boa Vista, o autor observa ser o “verdadeiro tipo do solar 

do fazendeiro”, com amplas acomodações, rodeada de varandas, con-

fortável pelo espaço e esplendida pela organização. 

A Fazenda Boa Vista foi propriedade de Coronel Joaquim Diniz 

da Cunha Junqueira, conhecido como Coronel Quinzinho da Cunha 

Junqueira, importante fi gura política da cidade de Ribeirão Preto du-

rante o período cafeeiro. Para Mattioli (2012, p. 34), o Coronel Quinzi-

nho passou por diversos combates pelo poder, inclusive com o Coronel 

Francisco Schmidt e pode ser considerado o maior chefe político da 

cidade na época. O Coronel Quinzinho se afastou da política apenas 

após 1930, quando adoeceu e se retirou na Fazenda Boa Vista, fale-

cendo dois anos depois. 

ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA OBRA

A fazenda Boa Vista está localizada no município de Ribeirão 

Preto, ao Sul do centro da cidade. Considerando a contextualização 

do período de construção, a casa sede da fazenda Boa Vista, pode 

ser considerada como uma edifi cação apropriada às transformações 

sociais e culturais causadas pelo surgimento de uma nova burguesia 

agrícola empresarial, formada pelos produtores cafeeiros. Nesta casa 

sede se pode observar diversos aspectos que sinalizam as mudanças 

pelas quais passava a casa rural, em comparação a outros períodos, 

e outras regiões. 

A implantação da fazenda Boa Vista se dá em uma encosta de 

morro, se diferenciando do “modelo clássico” apresentado por Saia 

(1972, p. 187). O terreiro continua sendo o elemento organizador do es-

paço, porém as edifi cações não estão todas ao seu redor. As colônias 

e a tulha, bem como outras edifi cações de serviço, localizam-se na 

parte inferior do terreiro e a casa sede encontra-se na parte superior, 
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deslocada para a direita, e não mais formando a implantação quadrada 

usualmente encontrada nas fazendas do Vale do Paraíba, como pode 

ser observado na fi gura 41. 

Observa-se a presença da sensibilidade pitoresca nessa implan-

tação através da escolha do terreno, que além de estar isolado das 

outras construções, se encontra em local mais alto e arborizado visan-

do à composição de um “cenário natural” ou panorama visual. A casa 

sede da Fazenda Boa Vista passa a ser um complemento da composi-

ção da paisagem, característica assinalada por Downing (1969, p. 271) 

e por Collins (1998, p. 50) como formadora da arquitetura pitoresca, 

diferentemente da tradição clássica da casa como objeto geometrica-

mente disciplinado em harmonia a paisagem. 

The scenery, amid which it is to stand, if it is of a strongly market 

character, will often help to suggest or modify the character of the 

architecture. A building which would appear awkwardly and out of 

place on a smooth plain, may be strikingly harmonious and picturesque 

in the midst of wild landscape (Downing, 1969, p. 271).

A casa tem em sua lateral esquerda um pátio íntimo cercado 

por uma mureta de pedra baixa sem revestimento e um caixilho de 

madeira vazado, onde anteriormente poderia estar localizado um pe-

queno jardim, ou horta. Por ser um pátio íntimo percebe-se a sutileza 

na preservação da privacidade da família com os fechamentos visuais 

desse espaço. Na lateral direita, encontra-se um grande pátio de ser-

viço delimitado por edifi cações pertencente à colônia de trabalhado-

res, onde provavelmente se abrigaram apenas aqueles empregados 

que serviriam diretamente na manutenção da casa; e além de alguns 

depósitos.

Analisando a questão do programa da edifi cação, podemos afi r-

mar que este se divide em cinco áreas, sendo elas: social, íntima, ser-

viço, negócios e hospedagem. A área social é composta por vestíbulo, 

sala de jantar, sala de estar; a área íntima possui oito dormitórios, três 

sanitários (que podem ter sido acrescentados posteriormente à data 

inicial da construção, uma vez que as facilidades das instalações che-

garam nestas fazendas gradativamente) e uma copa; o programa da 

área de serviço é composto por dormitório de serviço, despensa, rou-

paria, paneleiro, cozinha, cozinha suja; e a área de hospedagem está 

representada por um dormitório de hóspedes.

Estão assinalados em planta dois círculos que atualmente são 

dormitórios, mas que poderiam ter sido anteriormente áreas destina-

das ao convívio social. O que nos permite chegar a esta interpretação 

é a dimensão desses cômodos e o apuro nos seus revestimentos, como 

a utilização de pintura mural nas paredes e o desenho elaborado dos 

forros, que diferem dos outros dormitórios. Como podem ser obser-
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vadas no relatório fotográfi co, as áreas de convívio social são muito 

elaboradas, se diferenciando de todos os outros sete dormitórios que 

apresentam apenas paredes pintadas de branco e os forros lisos, nos 

levando a acreditar na hipótese desses ambientes terem tido outro uso 

anteriormente. Outra possibilidade seria que esses dormitórios foram 

realizados para abrigarem o patriarca e a matriarca da casa, confi gu-

rando uma hierarquia dos ambientes íntimos. 

Outra característica que assinala a mudança dessa casa rural 

em relação às casas de outras regiões e de outros períodos encontra-

se no aparecimento da área de negócios, com o cômodo do escritório 

dentro da habitação. O caso da fazenda Boa Vista, e a atuação política 

do Coronel Quinzinho da Cunha se enquadra na afi rmação do traba-

lho de Ferrão (2004, p. 146), de que o caráter desse fazendeiro era o 

de investidor voltado aos negócios, uma vez que este não trabalhava 

apenas na produção da fazenda, mas também em outros investimentos 

que tinha na cidade, e também atuava na política.  Este novo cômodo 

da habitação rural, o escritório, está localizado na casa junto ao vestí-

bulo, próximo à entrada, onde duas passagens o separam do contato 

com a sala de jantar e a sala de estar; assim o proprietário poderia 

receber visitas para tratar de negócios sem que estas visitas tivessem 

contato com a intimidade da família. Para Freitas (1994, p. 102) “es-

ses progressistas administraram suas fazendas como uma empresa 

Figura 64: Planta da fazenda Boa Vista relacionando a divisão do programa em cin-
co áreas: social, íntima, negócios, hospedagem e serviços. Desenho: Ana Carolina 
Gleria.
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moderna e capitalista”, e o aparecimento da área de negócios dentro 

dessa habitação pode ser justifi cada por essa nova característica des-

tes fazendeiros neste período. 

Os acessos da edifi cação nos evidenciam a relação direta da 

implantação com o programa. Observamos na casa sede da Fazenda 

Boa Vista três acessos de entrada distintos, todos relacionados dire-

tamente com a presença de varandas: o acesso social, de negócios 

e de hospedagem, acontece através da varanda frontal, sendo que o 

principal acesso da casa nos conduz a entrada dos cômodos através 

do vestíbulo; o acesso íntimo realiza-se pela varanda lateral esquer-

da, localizado no pátio intimo distribuindo a circulação através de uma 

abertura com a copa; e o acesso de serviço, por sua vez, tem entrada 

pela varanda lateral direita, este acesso localizado no pátio de serviço 

tem entrada pela cozinha.

Assim como a questão dos acessos, os fl uxos da casa sede da 

fazenda Boa Vista também podem ser determinados pela divisão das 

cinco áreas (social, íntimo, serviço, negócios e hospedagem). Não 

existem corredores de circulação nessa habitação e os cômodos des-

tinados à permanência social são utilizados como passagem para os 

cômodos da área intima, mas nunca de maneira contrária, visando 

manter a privacidade da habitação. As áreas de serviço se encontram 

dentro da habitação, mudança já consolidada, segundo Lemos (1999, 

Figura 65: Planta da Fazenda Boa Vista demonstrando a ligação dos acessos da edi-
fi cação com a defi nição do programa em cinco áreas: social, íntima, negócios, hos-
pedagem e serviços. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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p. 212), a partir da ocupação do café na região de Campinas em mea-

dos do século XIX, mas continua sendo uma área da casa mais isolada 

das anteriores, com o fl uxo restrito, sendo ligada aos outros cômodos 

da edifi cação apenas pela copa, que seria neste caso um elemento de 

transição entre os espaços íntimos e de serviço. 

Analisando a volumetria e a espacialidade da casa sede da fa-

zenda Boa Vista, podemos reduzir o conjunto a uma forma básica co-

mum, onde o corpo da edifi cação é composto por duas alas que se 

unem formando volumetricamente um L. Cruz (2010, p. 51) afi rma que 

as fazendas do Sul de Minas (anteriores a esta edifi cação) apresenta-

vam tanto a separação das zonas de convivência como o clássico for-

mato em L, porém diferenciam-se da Fazenda Boa Vista pela presença 

de alcovas, muito comuns em fazendas anteriores a meados do século 

XIX. Na maior ala do formato em L localizam-se as áreas sociais e ínti-

mas, onde os dormitórios se abrem a partir das salas sociais, formando 

um núcleo central desses espaços em planta. Na segunda 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. 

Outra característica pitoresca que pode ser encontrada ao ana-

lisarmos a casa sede da fazenda Boa Vista é a funcionalidade das 

formas geométricas, e em especial, a preferência pela assimetria. A 

simetria não está presente na planta, a volumetria em L, não tem alas 

simétricas, uma vez que a parte frontal, que recebe a parte social e 

íntima do programa, é maior. Sendo assim, a funcionalidade predomina 

sobre a simetria absoluta. 

Sobre o partido arquitetônico adotado, no que se refere às in-

tenções plásticas e aos preceitos estéticos, vamos centrar o debate 

na questão que envolve os estilos e os critérios de composição arqui-

tetônica. Vimos autores como Saia (1972), Lemos (1999), Vasconcellos 

(1957), entre outros, que tratam da evolução da moradia paulista e mi-

neira abordando com muita minúcia, a arquitetura da casa rural. Entre-

tanto, estas análises realizadas da “casa paulista” e da “casa mineira” 

não chegam a abranger esta região, não debatendo as novas carac-

terísticas dessas edifi cações rurais que podem ter sido infl uenciados 

pelos padrões arquitetônicos e estéticos eruditos, próprios do século 

XIX, em especial, da arquitetura clássica e acadêmica, inclusive, com 

a presença da sensibilidade eclética e pitoresca.

Através do estudo de outras pesquisas nesta temática foi possí-

vel nos deparar com a abordagem de Ferrão (2004, p. 177), que afi rma 

que estas fazendas do oeste paulista, mantinham o “partido tradicio-

nal” com pequenas modifi cações, e com outras opiniões, como pensa-

mento opositor de Benincasa (2003; 2008), e Freitas (2004) que demons-

tram em seus trabalhos, as transformações pelas quais atravessaram 
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a arquitetura rural da região de Ribeirão Preto em relação à outras 

regiões da cultura cafeeira. O presente trabalho corrobora e amplia as 

constatações segundo Benincasa e Freitas, e considera que a Fazenda 

Boa Vista pode ser enquadrada como um exemplar de transformação 

arquitetônica ocorrida na arquitetura rural do Oeste Paulista.

Para este estudo, a fazenda Boa Vista aproxima-se à classifi -

cação de Benincasa (2003, p. 276), como um “palacete sofi sticado 

infl uenciado pelo ecletismo”. Essa casa pode ser considerada sofi s-

ticada no sentindo de demonstrar uma riqueza muito grande de acaba-

mentos, pinturas ornamentais e algumas facilidades, tais como: água 

encanada e luz elétrica. As infl uências do ecletismo estariam presen-

tes nas ornamentações, tanto internas quanto externas, na utilização 

de lambrequins e outros detalhes construtivos. 

Soma-se a essa interpretação as ideias de Freitas (1994, p. 8) de 

“projeto moderno” baseado nas ideias de racionalidade, funcionali-

dade, conforto, privacidade e intimidade. A racionalidade e funciona-

lidade dessa edifi cação estariam na divisão das áreas sociais, intimas 

e de serviços. Assim como Freitas (1994), Patetta (1987, p. 13) afi rma 

a questão do conforto, colocando que a arquitetura eclética era uma 

produção tipicamente burguesa, sendo o conforto o problema princi-

pal a ser resolvido: “o ecletismo era a cultura arquitetônica própria de 

uma classe burguesa que dava primazia ao conforto, amava o progres-

so (especialmente quando melhorava suas condições de vida), amava 

as novidades, mas rebaixava a produção artística e arquitetônica ao 

nível da moda e do gosto”. Esta questão pode ser observada na Fazen-

da Boa Vista em três aspectos: pela questão dos acessos separados 

em zonas de uso; pela proporção de área de trabalho em relação ao 

restante da residência, visto que, eram necessários muito trabalha-

dores para manter o conforto da habitação e nas grandes dimensões 

dos ambientes. A privacidade e a intimidade podem ser observadas em 

muitos aspectos desta edifi cação; na escolha do local da implantação, 

na divisão das zonas da casa e nos elementos utilizados para separar 

a área interna da casa com seu exterior.

Este trabalho corrobora com a pesquisa de Benincasa (2008) e 

de Freitas (1994), e amplia com a análise do aparecimento do pitoresco 

na arquitetura da casa sede da fazenda Boa Vista. Mesmo com a res-

salva de que o pitoresco não é um estilo, cabe sinalizarmos a aplicação 

de alguns traços desta nova “sensibilidade”. Sensorialmente podemos 

perceber a utilização da arquitetura como denotação de poder, dese-

jado por essa nova classe cafeeira, através da altura imponente do pé-

direito de toda a edifi cação, a dimensão dos cômodos, a quantidade 

dos mesmos, a presença de facilidades como água encanada, luz elé-

trica e o requinte nos acabamentos decorativos. Retomando ainda as 

questões da variedade de formas com a preferência pela assimetria, e 
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da preferência na escolha do local de implantação pela construção de 

um cenário natural. 

A presença do pitoresco nessa edifi cação se revela também na 

questão da ornamentação presente em seus detalhes construtivos. 

Downing (1969, p. 43 e p. 259) entende que não é necessário haver or-

namentação para que haja beleza na construção, afi rmando que ape-

nas as belas formas puras podem atribuir esta qualidade para as habi-

tações; porém admite que, em diversos projetos, os quais julga serem 

mais refi nados, seria possível acrescentar algumas ornamentações, 

como por exemplo, vergas de borda no estilo gótico rural. 

Repercussões dessas ideias podem ser encontradas na Fazenda 

Boa Vista, que de maneira semelhante apresenta alguns destes deta-

lhes estudados por Downing (1969), como é o caso dos lambrequins de 

madeira. Segundo Corona e Lemos (1989) a defi nição de lambrequim: 

(...) Daí o fato de se dar o nome de lambrequim ao rendilhado de ma-

deira recortada usado nas decorações das extremidades dos beirais 

de certos tipos de construção europeia da zona alpina, o conhecido 

chalé, que entrou em voga no Brasil a partir do fi m do século XIX, prin-

cipalmente na arquitetura particular. Os novos métodos de serragem 

com o advento da chamada “serra tico-tico”, propiciaram a divulgação 

intensa dessa nova modalidade decorativa entre nós, não tendo existi-

do cidade brasileira que não passasse a ter seus chalés franco-suíços 

lambrequinados. Comerciantes de materiais de construção chegaram 

mesmo a importar de grandes centros lambrequins caprichosamente 

recortados para serem vendidos a metro, como podemos ver em anti-

gos anúncios de jornais do fi m do século (CORONA E LEMOS 1989, p. 

294-295).

Figura 66: Lambrequim de madeira no coroamento do corpo central da Fazenda Boa 
Vista. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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Está claro que a fazenda Boa Vista não é um edifício canônico da 

arquitetura clássica, nem emprega suas proporções e detalhes das or-

dens gregas ou romanas; porém ao analisarmos sua fachada podemos 

assinalar o aparecimento de dois elementos da arquitetura clássica: o 

destacamento do corpo central e a divisão tripartida entre base, corpo 

e coroamento. O corpo central corresponderia à saliência da varanda 

que possui cobertura independente, e a divisão tripartida estaria nas 

divisões de porão alto, a habitação e cobertura. 

As fachadas da casa sede da fazenda Boa Vista não apresentam 

simetria completa, como pode ser observado na fi gura 52 e na fi gura 

53, mas pode-se observar nessas fachadas padrões de repetição. O 

principal elemento de assimetria da fachada frontal e direita está na 

varanda, que não circunda a edifi cação, mas é interrompida. As fa-

chadas direita e esquerda apresentam pequenos trechos de simetria, 

na extremidade referente aos dormitórios. Os ritmos das aberturas, a 

modenatura, na área da varanda também caracteriza uma sequência.

Figura 67: Fachada da Fazenda 
Boa Vista com divisão tripartida 
entre: base, corpo e coroamen-
to e o destacamento do corpo 
central. Desenho: Ana Carolina 
Gleria.
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Figura 68: Trechos de simetria 
na fachada lateral direita e na 
fachada lateral esquerda da Fa-
zenda Boa Vista. Desenho: Ana 
Carolina Gleria.
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A casa sede da fazenda Boa Vista apresenta ainda outras carac-

terísticas compositivas, como por exemplo, ser rodeada por varandas. 

Esta tipologia de residência rural avarandada foi observada por alguns 

autores, como Joaquim Cardoso, como infl uência da arquitetura tradi-

cional portuguesa, constatando-se sua presença nas edifi cações dos 

engenhos fl uminenses. Em sua publicação Um tipo de casa rural no 

Distrito Federal e estado do Rio, Cardoso cita alguns exemplos, como 

o caso da conhecida Fazenda Colubandê. Esta tipologia pode ter sido 

trazida para o interior do Estado de São Paulo na medida em que al-

guns proprietários de terra também iam se deslocando. Por outro lado, 

não exibe os traços singelos da arquitetura de origem portuguesa en-

contrado nas fazendas do Sul de Minas Gerais. Seus três alpendres 

apresentam guarda-corpo de madeira ornamentado, lambrequins e 

outros detalhes de carpintaria. 

O próximo fator de análise se refere à técnica construtiva ado-

tada. A forte presença de imigrantes entre os colonos, bem como à 

crescente instalação de olarias, viabilizou o tijolo a um custo acessível 

e proporcionou o uso frequente da alvenaria de tijolos na região. Gra-

dativamente, as antigas técnicas de pau-a-pique, taipa e adobe foram 

abandonadas para darem lugar às novas construções de tijolos. Se-

gundo Freitas (1994, p. 189) a modernização que se deu na arquitetura 

foi gradual, sendo que até o ano de 1887 ainda se encontravam casas 

construídas com pau e barro. Entretanto, durante o levantamento para 

esta pesquisa na cidade de Ribeirão Preto, não foi encontrado nenhum 

remanescente destas construções de terra. 

A fazenda Boa Vista foi construída através da técnica de alvena-

ria de tijolos argamassada com barro, tendo variação na espessura da 

parede de acordo com o tipo de assentamento dos tijolos. Suas facha-

das são de alvenaria de tijolos deixada à mostra, ou seja, sem revesti-

mento de argamassa e pintura. Suas paredes externas medem 40 cm 

e as internas 15 cm. O interior da casa é revestido e os ambientes das 

áreas sociais, e de alguns ambientes da área íntima, receberam pintu-

ra estêncil em motivos geométricos e fl orais nas paredes e nos forros. 

A residência tem alicerces em alvenaria de pedra, sem revesti-

mento, com altura que varia entre 2,90 e 90 cm de acordo com a altura 

do porão, que se acomoda acompanhando o terreno. Na base da edifi -

cação em todas as fachadas estão localizadas as aberturas de acesso 

e ventilação do porão. 

As esquadrias da edifi cação são em madeira. As portas têm al-

mofadas com pinturas que diferenciam os níveis e bandeira fi xa de 

vidro. As janelas não têm bandeiras, e nas áreas sociais há folhas de 

madeira de abrir interna e folhas de vidro no modelo guilhotina (movi-

mento das folhas no sentido vertical); nos dormitórios as folhas de ma-

deira externas são venezianas, com ventilação permanente e fi xadas 
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com cremonas, e o fechamento em vidro acontece na parte interna.

Os pisos originais da edifi cação são basicamente divididos em 

duas classes: os pisos de madeira e os pisos cerâmicos. Os pisos de 

madeira estão localizados nas áreas sociais e íntimas, sendo soalhos 

assentados através de juntas secas, com tabeira à meia esquadria na 

área social e sem tabeira na área íntima; a área de serviço, por sua 

vez, é revestida por pisos cerâmicos. A cozinha tem piso em ladrilho 

hidráulico e paredes revestidas com azulejos franceses. 

O telhado pode ser dividido em dois elementos: a estrutura e o 

entelhamento. Nessa edifi cação a estrutura do telhado é composta 

por tesouras e malha de madeira, possuindo desenho de águas recor-

tadas, defi nido pela volumetria, nos dois lances da casa. Os seus al-

pendres cobertos pelo prolongamento do telhado, exceto a saliência 

do alpendre frontal, que possui cobertura autônoma em duas águas. 

Seu entelhamento acontece com telhas francesas. 

Por sua vez, o forro além de arrematar o acabamento da cober-

tura, colabora na caracterização hierárquica dos ambientes. Os cômo-

dos das áreas sociais e alguns das áreas íntimas exibem ornatos, frisos 

e molduras em madeira, apresentando em alguns ambientes pinturas 

ornamentais. Nas áreas de serviço, alguns ambientes apresentam re-

vestimento simples de tabuado de madeira corrida; em outros, como é 

o caso da cozinha suja, não há forro, facilitando a dispersão do calor. 

Figura 69: Esquadrias da fazenda 
Boa Vista. Desenho: Ana Carolina 
Gleria.
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A Fazenda Boa Vista é um exemplar de habitação rural que de-

monstra de maneira característica as transformações na arquitetura 

rural advindas graças à acumulação de capital permitida pela explo-

ração cafeeira. Com certeza, esta edifi cação mesmo sendo construída 

no Oeste Paulista no fi nal do século XIX, sofreu infl uências da tradição 

arquitetônica vigente no mundo daquele período, assim como seus 

proprietários também estiveram sincronizados com as mudanças eco-

nômicas, sociais e globais da época. Por isso atribui-se à casa sede 

da Fazenda Boa Vista, a classifi cação de Benincasa (2008, p. 278) de 

“palacete sofi sticado infl uenciado pelo ecletismo”, somado ao con-

ceito de Freitas (1994, p. 8) de “projeto moderno”, e ainda se verifi ca o 

aparecimento do pitoresco mesmo sem que sejam totalmente abando-

nados os padrões da arquitetura clássica e acadêmica. 

Figura 70: Planta de cobertura da Fazenda Boa Vista. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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3.2 FAZENDA SANTA ROSA 

FICHA TÉCNICA — CASA SEDE

• Data de construção » Anterior a 1928

• Primeiro proprietário » Eneas Ferreira de Rezende 

• Área Construída » Aproximadamente 400 m²

• Técnica Construtiva » Alvenaria de tijolos com alicerce de al-

venaria em pedra, esquadrias de madeira e telha francesa. 

• Programa » Vestíbulo, 02 salas de estar, sala de jantar, 03 dormi-

tórios, 02 sanitários, copa, cozinha despensa, e escritório. Nos fundos 

consta a presença de sauna e sanitário, que anteriormente poderia ser 

área de depósito.

Implantação

Figura 72: Foto aérea da implantação. Fonte: Google Earth.

Figura 71: Croqui de Im-
plantação. Em vermelho, 
casa sede, e em laranja 
demais edifi cações. 
Pontilhado indicando 
possível localização de 
terreiro. Desenho: Ana 
Carolina Gleria.
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LEVANTAMENTO MÉTRICO

Figura 73: Planta da Fazenda San-
ta Rosa, Ribeirão Preto. Levanta-
mento e desenho: Ana Carolina 
Gleria.
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Figura 74: Fachada frontal e lateral esquerda da Fazenda Santa Rosa, Ribeirão Preto. 
Levantamento e desenho: Ana Carolina Gleria.



119

Figura 75: Mapa Guia referencial 
para leitura do relatório fotográfi -
co da Fazenda Santa Rosa. Dese-
nho: Ana Carolina Gleria.

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO
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BREVE HISTÓRICO 

Sobre a fazenda Santa Rosa não foram encontradas publicações 

da época de sua construção, que se deu provavelmente no auge do 

período de produção cafeeira, entre os anos 1883 e 1929. Por não ter 

sido alvo de estudos nos últimos anos não há ainda uma pesquisa his-

tórica sobre sua fundação, construção, produção ou mesmo declínio 

de sua produção cafeeira, que já tenha sido consolidada por historia-

dores, tampouco, iconografi a levantada desta época. Apesar de haver 

algumas publicações sobre as fazendas cafeeiras da região de Ribei-

rão Preto apenas algumas eram objeto de maior divulgação. De fato, 

o auge do café, deixou no município de Ribeirão Preto cerca de 60 

fazendas remanescentes do período, e estima-se que haveria muitas 

outras, que já foram demolidas; muitas dessas fazendas nunca foram 

publicadas, ou estudadas. 

Sendo o objetivo deste trabalho um reconhecimento de cunho 

arquitetônico, não foi considerado impeditivo o fato de a Fazenda San-

ta Rosa haver poucos dados históricos para a continuidade deste es-

tudo de caso. 

O que podemos afi rmar com base documental fornecida pela 

atual proprietária, que reside na edifi cação a mais de quatro décadas, 

é que o primeiro proprietário foi Eneas Ferreira Rezende e sua esposa 

Francisca Jacinta no ano de 1928, segundo a escritura do imóvel. A 

casa já consta nessa escritura, tendo então sido construída anterior-

mente a esta data. As terras teriam passado para Alcides de Araujo 

em 1931, e no ano de 1938 teriam sido compradas por Antonio Diede-

richsen.

Segundo a atual proprietária conta-se que Antonio Diederichsen 

teria sido o responsável por algumas modifi cações na casa, mas não 

se sabe precisar quais teriam sido essas modifi cações. No porão exis-

te um tijolo assentado com a data de 1938 e o nome de Diederichsen 

marcando a propriedade. 

Segundo Cunha (2001, p. 86), Antonio Diederichsen “é um nome 

emblemático em Ribeirão Preto”. Foi pioneiro, atuando na empresa 

agrícola com a produção de café, e possuindo outros negócios como 

investimentos na indústria e no comércio. Deixou duas edifi cações 

emblemáticas construídas na cidade de Ribeirão Preto: os edifícios 

Diederichsen e Umuarama.

ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA OBRA

A fazenda Santa Rosa está localizada no limite entre o município 

de Ribeirão Preto e o município de Cravinhos, a Sudeste do centro da 

cidade de Ribeirão Preto. O que podemos afi rmar com base documen-
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tal fornecida pela atual proprietária é que a fazenda foi construída an-

teriormente ao ano de 1928, não se sabendo precisar a data, afi rma-se 

apenas que corresponde a um exemplar de casa sede do período do 

auge cafeeiro no município de Ribeirão Preto. 

A implantação da casa sede da Fazenda Santa Rosa aproveita a 

inclinação do terreno para a construção de um porão ocupando par-

cialmente o primeiro pavimento. A implantação geral desta fazenda 

cafeeira, não pode ser completamente representada uma vez que seu 

terreiro e sua tulha foram demolidos, restando apenas a casa sede. 

Pressupõe-se, em função da existência de um grande gramado em ní-

vel plano, que o terreiro localizava-se na parte frontal da casa sede, 

afastado cerca de 50 metros. Não há vestígios visíveis das construções 

de trabalho, nem da colônia, mas pode-se afi rmar que a implantação 

da Fazenda Santa Rosa se difere do “modelo clássico” apresentando 

por Saia (1972, p. 187) pela implantação da casa estar no local mais 

alto da fazenda, não sendo possível a formação de um quadrante em 

nível das edifi cações. 

Essa implantação é análoga à descrição de Freitas (1986, p. 37) 

sobre a implantação da casa rural mineira: com suas varandas vol-

tadas para o norte, de modo a tomarem muito sol no inverno e pouco 

sol no verão; e tendo sido implantada a meia encosta, aproveitando 

o declive do terreno, gerando um pavimento de moradia elevado do 

chão, disposto sob um embasamento em porão, ocupando parcial ou 

totalmente a projeção do andar superior. 

A presença da sensibilidade pitoresca pode ser encontrada na 

escolha do terreno, uma vez que a casa sede encontra-se implantada 

no local mais alto da fazenda, com vista para toda a terra da proprieda-

de, como podemos ver na Imagem 5. Assim como a fazenda Boa Vista, 

a fazenda Santa Rosa pode ser caracterizada como um complemento 

da composição da paisagem, característica assinalada por Downing 

(1969, p. 271) e por Collins (1998, p. 50) como formadora da arquitetura 

pitoresca, diferentemente da tradição clássica da casa como objeto 

geometricamente disciplinado em harmonia a paisagem.

The effect of introducing buildings amongst artifi cially established 

rocks and cascades as part of the landscape, was thus, as far as 

architecture was concerned, merely a fi rst step towards establishing 

the general idea that rural architecture ought essentially to be thought 

of as making natural scenery more ‘picturesque’, i.e. more like a 

landscape painting; for according to Joseph Addison, the works of 

nature appear still more pleasing the more they resemble those of art, 

and according to Archibald Alison, a scene is picturesque only if it is 

such as to awake a train of associations (…) Thus, since buildings are 

clearly more likely than vegetation to awaken historical or romantic 

association, architecture was the most important associational device 

of picturesque landscape design (COLLINS, 1998, p. 50).
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Figura 91: Planta da Fazenda San-
ta Rosa relacionando a divisão do 
programa em cinco áreas: social, 
íntima, negócios, hospedagem e 
serviços. Desenho: Ana Carolina 
Gleria. 
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Na lateral esquerda da casa está localizado um pequeno pátio 

intimo descoberto e ladrilhado com vista para um arvoredo de grande 

altura, que forma uma barreira visual da casa. Este arvoredo teria a 

função de trazer aos moradores dessa edifi cação a privacidade, em 

relação aos colonos e outros moradores da fazenda. Na lateral direita 

existe um apuro menor em relação à harmonia da paisagem. Não há a 

presença da varanda, tampouco a coluna de pilastras que a sustenta, 

existindo apenas uma empena lisa com aberturas dos cômodos. A pas-

sagem de serviço acontece sempre por essa lateral da edifi cação. 

A casa sede da fazenda Santa Rosa tem seu programa de uso di-

vidido em quatro áreas, sendo elas: social, íntima, serviço e negócios. 

A área social é composta por vestíbulo, sala de jantar, duas salas de 

estar; a área íntima tem três dormitórios, uma copa e dois sanitários; 

a área de negócios seria defi nida por um antigo escritório, atualmente 

também utilizado como dormitório; e programa da área de serviço é: 

cozinha, copa, despensa e uma sauna e sanitário com acesso externo 

à edifi cação, que anteriormente poderia ser área de depósito. 

Além da alteração no uso do antigo escritório de negócios, outro 

ambiente teve uma alteração posterior realizada pela atual proprietá-

ria: o sanitário localizado junto a um dos dormitórios, formando uma 

suíte, foi acrescentando posteriormente.  

A distribuição interna da fazenda Santa Rosa, e os fl uxos, se as-

semelham muito com a fazenda Boa Vista, ambas não exibem corredo-

res de circulação, sendo assim, os cômodos destinados à permanên-

cia social são utilizados como passagens para as áreas intimas, nunca 

de maneira contraria, visando manter a privacidade da habitação. É 

possível perceber que a área social encontra-se na parte central da 

edifi cação, enquanto os dormitórios estão nas laterais. Outra seme-

lhança é a localização da área de serviço dentro da habitação, em 

área mais isolada.

Os acessos da casa sede da fazenda Santa Rosa se relacionam 

com a distribuição das áreas de uso. O acesso social é realizado ape-

nas pela varanda, que tem duas aberturas: pela parte frontal ou pelo 

pátio, ambas entram na casa através do vestíbulo. O acesso íntimo é 

possível a partir do nível do solo, sem o intermédio da varanda, através 

do pátio íntimo, tem entrada na copa. Dois acessos são possíveis na 

área de serviço, ambos estão localizados nas áreas de acréscimo pos-

teriores que a casa recebeu: um na cozinha e outro na despensa. 

Assim como distribuição interna, a volumetria da fazenda Santa 

Rosa também se assemelha muito com a fazenda Boa Vista, compos-

ta por uma planta em L, que também não possuem alcovas. 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 segunda ala também temos a 
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Figura 92: Planta da Fazenda San-
ta Rosa demonstrando a ligação 
dos acessos da edifi cação com a 
defi nição do programa em cinco 
áreas: social, íntima, negócios, 
hospedagem e serviços.  Dese-
nho: Ana Carolina Gleria.
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presença de cômodos da área íntima, como a copa e um sanitário, e 

uma parte menor reservada à área de serviço. Em comparação com 

a fazenda Boa Vista, esta apresenta uma área mais singela destinada 

aos serviços domésticos. 

Sobre o partido arquitetônico adotado, que se refere às inten-

ções plásticas e aos preceitos estéticos vamos centrar o debate na 

questão que envolve os estilos e os critérios de composição arquitetô-

nica. Através da análise arquitetônica da casa sede da fazenda Santa 

Rosa, afi rma-se novamente a intenção do presente trabalho de corro-

borar e ampliar as constatações dos autores Benincasa (2003; 2008) e 

Freitas (1994), considerando que esta pode ser enquadrada como um 

exemplar de transformação arquitetônica ocorrida na arquitetura rural 

do Oeste Paulista.

Utilizando-se da classifi cação de Benincasa (2003, p. 263), a fa-

zenda Santa Rosa pode ser considerada um exemplar construído sobre 

“os primeiros contatos com o ecletismo”. A edifi cação apresenta par-

tido tradicional da casa mineira, implantada sobre terreno em declive 

onde se aproveitou a meia altura para a construção de um porão, com 

sua volumetria em planta um L, uma varanda, também em L, ocupando 

a parte frontal e lateral esquerda da casa. 

Apesar de não haver tantos detalhes construtivos externos, como 

na fazenda Boa Vista, que possui lambrequins e pilastras ornamenta-

das, se percebe um maior refi namento de acabamentos internos. Nos 

ambientes sociais existem forros de madeira trabalhados, compondo 

formas geométricas, piso tabuado de madeira com peças regulares da 

mesma dimensão e esquadrias com folhas trabalhadas. 

Assim como na fazenda Boa Vista, acrescenta-se à caracteri-

zação da fazenda Santa Rosa, a defi nição de Freitas (1994, p. 8) de 

“projeto moderno” baseado nas ideias de racionalidade, funcionali-

dade, conforto, privacidade e intimidade; também o aparecimento do 

pitoresco na arquitetura. 

O pitoresco na arquitetura rural da casa sede da fazenda Santa 

Rosa pode ser percebido de maneira mais discreta em relação à fazen-

da Boa Vista. A arquitetura é utilizada como denotação de poder, mas 

em relação à fazenda Boa Vista, a fazenda Santa Rosa exibe uma área 

construída menor e menos imponente, contando com menos cômodos 

e um pé-direito mais baixo. Em comum, com relação ao pitoresco tem 

a preferência na escolha do local de implantação pela construção de 

um cenário natural. 

Podemos assinalar o aparecimento de quatro elementos da 

arquitetura clássica: o destacamento do corpo central, assim como 

a preocupação com a simetria da fachada, divisão tripartida entre 

base, corpo e coroamento, e ainda, a modenatura dos vãos da facha-

da frontal.





131

O corpo central corresponde à saliência da varanda, possuindo 

cobertura independente. A simetria da fachada ocorre quase de ma-

neira total, tendo apenas uma varanda na lateral esquerda como ele-

mento deslocamento. Dentro do trecho assinalado percebe-se o ritmo 

constante das pilastras e das aberturas, sendo três janelas para cada 

lado e a porta como elemento central. 

A fazenda Santa Rosa foi construída através da técnica de alve-

naria de tijolos, tendo uma variação na espessura da parede de acordo 

com o tipo de assentamento dos tijolos. Suas paredes externas medem 

30 cm e as internas 12,5 cm. Suas fachadas são revestidas, e em fun-

ção do seu ótimo estado de conservação não foi possível determinar 

através de análise visual a composição da argamassa. Sua base tam-

bém é revestida, não permitindo que seja visualizada sua materialida-

de, seja ela alvenaria de tijolos, ou de alvenaria de pedra. 

O interior da casa é revestido e argamassado, e segundo a atual 

proprietária os ambientes das áreas sociais, possuíam pintura mural, 

que em função da difi culdade de manutenção foram cobertas com tin-

ta lisa há muitos anos. 

O balaústre que resguarda a extremidade da varanda e da esca-

daria frontal é de ferro fundido. Como não foi possível localizar algu-

ma iconografi a da edifi cação no período de construção, não podemos 

afi rmar que este elemento seja original, mas admite-se que existem 

outras fazendas da região com registro iconográfi co de guarda corpo 

de ferro fundido original. 

A edifi cação tem esquadrias de madeira e de ferro, porém as 

esquadrias de ferro estão nas áreas modifi cadas, como sanitários e 

áreas de serviço, podendo ter sido acrescentadas com o tempo. As 

portas possuem almofadas de ângulos retos e bandeiras fi xas com vi-

dro transparente, alguns vidros são pontilhados. As janelas de madeira 

são iguais em toda a casa, apresentando três folhas: uma de madeira 

de abrir interna, uma folha de vidro no modelo guilhotina (movimento 

das folhas no sentido vertical); e uma folha de madeira veneziana com 

ventilação permanente fi xadas com cremonas. 

O piso das áreas sociais e íntimas, são de assoalhos de madeira, 

tábuas corridas regulares assentadas justa-postas (soalho de juntas), 

sem acabamento das cabeiras, ou seja, morrendo diretamente na al-

venaria. As áreas molhadas (cozinha, copa e sanitários) tiveram seu 

piso original substituído, tendo atualmente um revestimento de mate-

rial cerâmico. A varanda é revestida de ladrilho hidráulico quadrado, 

com desenho geométrico e peça diferenciada para acabamento nas 

cantoneiras. 

Nesta edifi cação não foi possível ter acesso à estrutura do telha-

do, em função do forro de madeira que se estende a toda a edifi cação. 

O desenho do telhado é a união das duas alas do quadrado com quatro 
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águas em cada, resultando em uma volumetria recortada. A cobertura 

da varanda é autônoma, com telhado de uma água. Seu fechamento 

acontece com telhas francesas. 

A edifi cação apresenta um apuro muito grande nos acabamen-

tos internos. Nos ambientes destinados a refeição, como a sala de jan-

tar e a copa, existem a presença de pias de louça pintadas originais, 

uma delas está fi xada na parede através de braçadeiras metálicas. 

O forro cumpre a função de hierarquizar os ambientes, apresen-

tando desenhos nos cômodos das áreas sociais: sala de jantar e sala 

de estar. Nos ambientes da área íntima, os forros são de tabuado de 

Figura 94: Esquadrias de madeira 
e balaústre de ferro da fazenda 
Santa Rosa. Desenho: Ana Caro-
lina Gleria.

madeira lisos, pintados de branco. 

Conclusivamente afi rmamos que a Fazenda Santa Rosa é um 

exemplar de habitação rural que se caracteriza pelas transformações 

advindas do capital cafeeiro. Atribui-se a casa sede da Fazenda Santa 

Rosa à classifi cação de Benincasa (2008) de ser construída sob “os 

primeiros contatos com o ecletismo”, onde apresenta partido tradi-

cional da casa mineira, mas com um refi namento de acabamentos in-

ternos, somado ao conceito de Freitas (1994) de “projeto moderno” e 

ainda explicita o aparecimento do pitoresco sem que sejam totalmente 

abandonados os elementos da arquitetura clássica e acadêmica.
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Figura 95: Planta de Cobertura da Fazenda Santa Rosa. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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3.3 FAZENDA SANTANA

FICHA TÉCNICA

• Data de construção » Anterior à 1885

• Primeiro proprietário » Domingos Vilela de Andrade (Coronel 

Mingote)

• Localidade » Município de Ribeirão Preto

• Dimensão » 2.600 alqueires de terra

• Plantação » 300.000 pés de café

• Produção » Em 1911: média de 30.000 arrobas anuais

• Trabalhadores » Inicialmente eram escravos e depois colonos 

imigrantes de maioria italiana.

• Edifi cações » Casa sede, casa do administrador, 3 colônias 

com 40 casas, escola para os fi lhos dos colonos, igreja, terreiro, tulha, 

casa de máquinas, serraria, curral e depósito.

• Terreiro » 13.000 m² total / 5.000 m² ladrilhados

Publicações 

CORRÊA GUAZZELLI, Aurélio Manoel; FERREIRA, Delson; CÂMARA 

CASTRO, Marcos; MOLINA, Sandra Rita. O menino que virou festa: a 

Cruz do Pedro em Ribeirão Preto. Coleção Nossa História V10. Ribeirão 

Preto: Fundação Instituto do Livro, 2012.

COSTA, Natália. Cotidiano do imigrante e estruturação espacial das 

colônias nas fazendas de café de Ribeirão Preto – SP. Iniciação cien-

tífi ca apresentada na Escola de Engenharia de São Carlos, Universida-

de de São Paulo, São Carlos, 2009.

FREITAS, Daici Ceribeli Antunes de. Os signos da modernidade nos ca-

fezais. 1994. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) – Univer-

sidade de São Paulo, São Paulo, 1994. 

Estas informações se referem aos dados do período cafeeiro e foram retirados do trabalho de Freitas 

(1994).
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FICHA TÉCNICA — CASA SEDE

• Data de construção » Não se tem informações documentais.

• Primeiro proprietário » Domingos Vilela de Andrade (Coronel 

Mingote).

• Área Construída » Aproximadamente 300 m².

• Técnica Construtiva » Alvenaria de tijolos com alicerce de al-

venaria em pedra, esquadrias de madeira e telhas capa e canal. 

• Programa » Escritório, sala de estar, sala de jantar, 06 dormi-

tórios, copa, despensa, dormitório de serviço, cozinha, cozinha suja 

externa e 04 sanitários. 

Implantação

Figura 97: Foto aérea da implantação. Fonte: Google Earth.

Figura 96: Croqui 
da Implantação. 
Em vermelho, casa 
sede, e em laranja 
demais edifi ca-
ções. Desenho: 
Ana Carolina Gle-
ria.
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Figura 98: Planta da Fazenda 
Santana, Ribeirão Preto. Levan-
tamento e desenho: Ana Carolina 
Gleria.

LEVANTAMENTO MÉTRICO



137

Figura 99: Fachadas da Fazenda Santana. Levantamento e desenho: Ana Carolina 
Gleria.
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Figura 100: Fachadas da Fazenda Santana. Levantamento e desenho: Ana Carolina 
Gleria.
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Figura 101: Mapa Guia referencial 
para leitura do relatório fotográfi -
co da Fazenda Santana. Desenho: 
Ana Carolina Gleria.

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO
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BREVE HISTÓRICO 

A maior parte dos estudos dedicados à fazenda Santana se re-

fere à Festa da Cruz do Pedro, comemoração religiosa mais antiga do 

município de Ribeirão Preto. Com mais de cem anos, a festa católica 

acontece no local onde um fi lho de escravos teria sido assassinado 

brutalmente em 29 de junho de 1885. Sua mãe, escrava e moradora da 

fazenda Santana teria desejado justiça divina do assassino do menino 

Pedro, e após o “candeeiro” Teodoro, responsável pelo crime, ter suas 

mãos atrofi adas e secas, foi erguida uma cruz no local que se tornou 

ícone de fé. A peregrinação ocorre até hoje na mesma data do crime, 

levando os fi éis do local do cruzeiro, hoje com uma capela edifi cada, 

até a sede da fazenda Boa Vista. 

Segundo Guazzelli; Ferreira; Castro; e Molina (2012, p. 24), em 

1911, a fazenda Santana possuía trezentos mil pés de café com uma 

produção de seiscentas arrobas diárias e uma média anual de trinta 

arrobas de café. A fazenda estava ligada à Estrada de Ferro Mogyana, 

pela estação Santa Theresa, distando apenas meia hora da proprieda-

de; e contava com três colônias com quarenta casas para trabalhado-

res, nesta época imigrantes, de maioria italiana.

Segundo Costa (2009, s/p.), a propriedade pertenceu a Domingos 

Vilela de Andrade, conhecido como coronel Mingote, e seu nome seria 

uma homenagem a sua esposa Anna. Esta, fazia parte da família Jun-

queira, irmã do coronel Quinzinho da Cunha, proprietário da fazenda 

Boa Vista e parente também dos proprietários da fazenda Santa Rita, 

fazendas vizinhas a esta, tornando a área um “clã” da família Junquei-

ra. 

Figura 117: Localização das fazendas: Boa Vista, Santana e Santa Rita. Todas perten-
centes à família Junqueira. Fonte: Google Earth.



145

ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA OBRA

A fazenda Santana está localizada no município de Ribeirão Pre-

to, ao Sul do centro da cidade, fazendo divisa com a fazenda Boa Vista 

e com a fazenda Santa Rita. Não se tem informações sufi cientes para 

precisar a data de construção da casa sede, sabendo-se apenas que 

em 1885 a fazenda Santana existia como propriedade produtiva, não 

sendo afi rmativa a existência da casa sede. Por ser supostamente 

uma construção anterior ao auge da produção cafeeira, a casa sede 

da fazenda Santana é uma edifi cação que foi claramente sendo modi-

fi cada com acréscimos para se adaptar às transformações sociais e 

culturais causadas pelo surgimento de uma nova burguesia agrícola 

empresarial, formada pelos produtores cafeeiros. 

Figura 118: Hipótese proposta de 
cronologia construtiva da fazen-
da Santana. Desenho: Ana Caro-
lina Gleria.
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Portanto, nessa casa sede, os aspectos que sinalizam as mu-

danças pelas quais passava a casa rural observa-se através de sua 

cronologia construtiva, uma vez que sua construção se caracteriza 

pela austeridade e seu apuro nos detalhes decorativos é encontrado 

de maneira sutil. Seguindo as evidências compositivas e construtivas, 

através da análise da volumetria, das espessuras das alvenarias e dos 

materiais de acabamentos, bem como seus usos, supõe-se uma hipó-

tese de cronologia construtiva dividida em quatro momentos da casa 

sede da fazenda Santana.

Figura 119: Hipótese da primeira fase em comparação com a casa bandeirista do 
Padre Inácio. Desenho: Ana Carolina Gleria. Fonte: Katinsky, 1972, s/p.
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A análise volumétrica e o desenho da cobertura da edifi cação 

nos levam a supor que no primeiro momento a construção seria ape-

nas o corpo central da casa, avarandado e quadrado. Seu partido com-

positivo remeteria a casa bandeirista, tendo as divisões internas sendo 

limitadas por uma sala central com quatro dormitórios, um escritório e 

uma sala de jantar distribuídos ao redor desta, porém, este programa 

e suas divisões internas podem ter sofrido modifi cações. Não se tra-

ta de um representante fi el da casa bandeirista, uma vez que, não há 

indícios físicos da existência de uma varanda interna na faixa frontal, 

sendo sua varanda externa a edifi cação; e sua implantação também se 

diferenciaria da casa bandeirista por estar localizada em um declive, 

se acomodando ao terreno e fazendo uso do desnível para construção 

de um porão. Porém se difere da casa bandeirista por estar implantada 

em um terreno à meia encosta, e devido à altura da base em alvenaria 

de pedra podemos afi rmar que esta edifi cação nunca foi assentada 

diretamente sobre uma plataforma plana. 

A segunda parte da edifi cação teria sido acrescentada poste-

riormente, provavelmente em decorrência da necessidade de mais 

cômodos de uso íntimo. Supomos ser esta uma intervenção posterior 

devido à existência de um corredor de circulação, que dá acesso a 

três dormitórios, raramente utilizado até o fi nal do século XIX. Este 

suposto acréscimo seria o segundo pela espessura da alvenaria, que 

acompanha o corpo principal da edifi cação. 

Encontramos nos fundos da edifi cação, segregado do corpo da 

casa, a antiga cozinha. Lemos (1999, p. 212) afi rma que as áreas de ser-

viço localizavam-se dentro da habitação desde meados do século XIX. 

Esta evidência pode signifi car que esta edifi cação teria sido construí-

da anteriormente a meados do século XIX, ou seja, no primeiro período 

do município de Ribeirão Preto, relativo à economia de subsistência 

da região, e posteriormente tenha sido transformada em proprieda-

de cafeeira. A terceira fase da casa sede da fazenda Santana teria 

sido então, composta pelo acréscimo do volume dos fundos, que pos-

sui volumetria recuada do corpo principal, telhado mais baixo e inde-

pendente, técnica construtiva e diferenciada das demais. Este volume 

dos fundos é térreo e implantado sobre plataforma natural, não possuí 

porão. Também foi construído de alvenaria de tijolos com argamassa 

de barro, apresentando diferenciação na espessura de sua alvenaria, 

que é mais fi na e nela possuem “pilares”, também de alvenaria que se 

destacam da espessura da parede aproximadamente a cada quatro 

metros. O programa deste volume é copa, cozinha, despensa, sanitá-

rios e dormitório de serviço. 

A edifi cação como ela se encontra atualmente, seria sua quarta 

fase e teria se consolidado após o acréscimo de um volume junto à 

área íntima da habitação. Seu programa é composto por três sanitá-
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rios, um deles se liga diretamente com um dos dormitórios, os outros 

dois dão acesso ao corredor de circulação. Este volume apresenta um 

pé-direto mais baixo do que o corpo central da edifi cação, pois se en-

contra no prolongamento de sua cobertura. 

A implantação da fazenda Santana é composta pelo complexo 

cafeeiro completo, contendo os edifícios: casa sede, casa do admi-

nistrador, colônias, escola das colônias, igreja, terreiro, tulha, casa de 

máquinas, serraria, curral e depósito. A casa sede da fazenda Santana 

está implantada em uma encosta de morro, se adaptando ao terreno 

e utilizando parte do desnível para a construção do porão, que antiga-

mente era utilizado como senzala da habitação. A organização espacial 

da implantação se difere do “modelo clássico” apresentado por Saia 

(1972, p. 187) uma vez que as edifi cações se concentram na lateral di-

reita do terreiro. A implantação quadrada, usualmente encontrada nas 

fazendas do Vale do Paraíba, não foi utilizada na fazenda Santana. 

Assim como nas outras fazendas estudadas até agora na pre-

sente pesquisa, Boa Vista e Santa Rosa, a presença da sensibilidade 

pitoresca pode ser encontrada na escolha do terreno, também poden-

do ser caracterizada como um complemento da composição da paisa-

gem, característica assinalada por Collins (1998, p. 50) como formadora 

da arquitetura pitoresca, diferentemente da tradição clássica da casa 

como objeto geometricamente disciplinado em harmonia a paisagem. 

A casa sede da fazenda Santana se encontra implantada no local mais 

alto da fazenda, com vista para toda a terra da propriedade. Na imagem 

área atual podemos observar a implantação de duas fi leiras de casas 

de colonos, quando recorremos às imagens áreas de 2003 através do 

Google Earth Historical Imagery notamos que existia mais uma fi leira 

de casa que foi demolida. Todas essas edifi cações encontram-se abai-

Figura 120: A terceira fase da edifi cação teria o acréscimo de um volume de serviço 
nos fundos, que possui volumetria recuada do corpo principal, telhado independen-
te, e técnica construtiva diferenciada. A indicação mostra os “pilares” de alvenaria 
que se sobressaem da espessura aproximadamente a cada quatro metros. Fonte: 
Arquivo Pessoal.
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xo da casa sede como podemos observar na imagem abaixo. O programa da fazenda Santana e sua divisão de uso em áreas 

(social, íntima, serviço, negócios e hospedagem), se relacionam dire-

tamente com a hipótese da cronologia construtiva proposta nesta pes-

quisa desta edifi cação. A área social estaria concentrada na primeira 

fase da construção, e seu programa é composto por: sala de estar e 

sala de jantar; juntamente com as áreas de negócios e de hospeda-

gem, representadas respectivamente pelos cômodos do escritório e 

do dormitório de hóspedes. A área íntima se concentra principalmente 

na segunda e quarta fase da edifi cação, composta pelo programa: seis 

dormitórios, quatro sanitários e corredor de circulação. A terceira fase 

abriga a área de serviço da habitação, e tem como programa cozinha, 

copa, despensa, sanitário e dormitório de serviço. Como nas fazendas 

estudadas anteriormente, a presença do escritório assinala a mudan-

ça desta casa rural em relação às casas de outras regiões e de outros 

períodos. 

Analisando a questão dos acessos da casa sede da fazenda 

Santana, podemos afi rmar que estes se relacionam diretamente com a 

distribuição das áreas de uso. A porta principal, que permite a entrada 

na sala de estar é o acesso social. A varanda frontal faz parte deste 

acesso, por outro lado a varanda lateral não tem o caráter de acesso, 

uma vez que seu guarda-corpo é fechado; esta, se confi gura como 

um local de estar. O acesso frontal também permite a entrada para 

Figura 121: Implantação em 2003. Assinalado a posição da casa sede em relação às 
colônias demolidas e existentes. Fonte: Google Earth Historical Imagery.

A cozinha externa, ainda preservada, se localiza à direita da edi-

fi cação ao lado de uma moradia de colonos, que provavelmente abri-

garia os colonos destinados ao serviço na casa sede e não com a la-

voura. Estas construções estão dispostas linearmente ao lado da casa 

sede, não formando, como no caso da fazenda Boa Vista, um pátio. Na 

lateral esquerda encontramos um grande pomar de jabuticabeiras de 

livre acesso físico. 



150

as áreas de negócios e hospedagem, onde se pressupõe que as duas 

janelas frontais poderiam anteriormente ser portas de acesso, a fi m de 

segregar o convívio da família com pessoas externas. 

A edifi cação apresenta ainda, dois acessos de serviço, o primei-

ro está localizado na direita da edifi cação, com entrada na copa atra-

vés de uma pequena escada de três degraus, e o segundo na parte dos 

fundos da edifi cação onde se entra diretamente na cozinha. O acesso 

da área íntima permite a entrada do pomar de jabuticabeiras na lateral 

esquerda para o corredor de circulação.

A volumetria da casa sede da fazenda Santana também está re-

lacionada com a hipótese da cronologia construtiva proposta inicial-

mente. Conforme analisado, a primeira fase teria a planta quadrada. 

Com o acréscimo de dormitórios na área íntima, a segunda fase se 

tornaria um pequeno L, porém diferente das fazendas abordadas onde 

uma ala se apresenta a área social e íntima e a outra a área de servi-

Figura 122: Planta da fazenda 
Santana relacionando a divisão 
do programa em cinco áreas: 
social, íntima, negócios, hospe-
dagem e serviços. Desenho: Ana 
Carolina Gleria.
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Figura 123: Planta da fazenda 
Santana demonstrando a ligação 
dos acessos da edifi cação com a 
defi nição do programa em cinco 
áreas: social, íntima, negócios, 
hospedagem e serviços. Dese-
nho: Ana Carolina Gleria.
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ço. Na terceira fase, com o acréscimo da área de serviço, aumentaria 

“uma perna” do L, mas não como corpo único, uma vez que as paredes 

desta área são recuadas do corpo principal da edifi cação. A quarta 

fase viria a acrescentar no que mais se assemelha com um “puxadi-

nho” na planta, porém em termos volumétricos por ser uma continui-

dade da cobertura pode passar despercebido. Podemos afi rmar após 

uma análise separada dos volumes que a volumetria da casa sede da 

fazenda Santana se apresenta recortada e sem um volume rígido de-

fi nido. Esta seria mais uma evidência que comprovaria nossa hipótese 

de cronologia construtiva, de que a edifi cação teria sido construída no 

decorrer dos anos de sua ocupação, se transformado na intenção de 

se adaptar as novas condições de moradia que iam surgindo na virada 

do século XX. 

Figura 124: Análise dos volumes 
da edifi cação separadamente. 
Sua volumetria recortada e sem 
um volume rígido defi nido teria 
sido incorporado com o passar 
das transformações. Desenho: 
Ana Carolina Gleria.
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Assim como nos demais estudos de caso, sobre o partido ar-

quitetônico adotado, no que se refere às intenções plásticas e aos 

preceitos estéticos, vamos centrar o debate na questão que envolve 

os estilos e os critérios de composição arquitetônica. A casa sede da 

fazenda Santana não cabe dentro de uma classifi cação “engessada” 

de partido arquitetônico, uma vez que possui a simbiose de diversas 

características e de diversos períodos, desde a simplicidade da “ar-

quitetura mineira” até alguns trechos com ornamentações discretas. 

A simplicidade da “arquitetura mineira” pode ser observada na 

implantação de meia encosta com a utilização do declive para a cons-

trução de um porão, e ainda, no acesso frontal por uma escadaria ex-

terna a edifi cação e uma varanda. A beleza singela pode ser observa-

da também nas esquadrias de vergas retas, onde no corpo principal da 

casa a folha envidraçada está para o lado de fora e a folha de madeira 

cega, sem ventilação para o lado de dentro da edifi cação. 

Porém observa-se uma pequena ornamentação no fechamento 

de madeira da inclinação da cobertura, ver imagem 6. O balaústre, na 

mesma imagem, também apresenta uma sutileza em seu desenho, não 

sendo uma peça bruta de secção quadrada, nem uma peça de extremo 

requinte ornamental como no caso da fazenda Boa Vista. 

Paralelamente com estas características destaca-se o pitoresco 

nessa edifi cação através da arcada existente em frente ao porão que 

sustenta a varanda frontal. Benincasa (2003, p.268) classifi ca estas ar-

cadas como loggia, e afi rma que o partido de alpendres sobre loggia 

se refere às casas do tipo bangalô.

Segundo Gomes (1994, p. 39) durante o século XIX surgiam três 

tipos de casa de engenho: o bangalô, o sobrado neoclássico e o chalé. 

Podemos encontrar semelhanças entre a sistematização das carac-

terísticas do bangalô realizada por este autor com a fazenda Santa-

na, como por exemplo: ser erguido em meia encosta, tendo um porão 

semi-enterrado; extensão do telhado cobrindo também os alpendres; 

e ter como peça mais bem detalhada o alpendre. 

A defi nição de Corona e Lemos para bangalô: 

A origem etimológica da palavra está nos dialetos da Índia e o termo 

veio-nos do inglês “bungalow” e signifi ca, entre nós, pequena resi-

dência provida de varanda alpendrada, pretensamente pitoresca e 

geralmente levantadas nos bairros das cidades. (CORONA E LEMOS, 

1989, p. 69).

Mesmo podendo ser uma edifi cação de meados do século XIX 

não foi encontrado em nenhum trecho da edifi cação adobe, taipa ou 

pau-a-pique. A técnica construtiva adotada é alvenaria de tijolos ar-

gamassada com barro e revestida em toda a edifi cação, possuindo di-

ferenciação na espessura da parede. Tal análise pode ser viabilizada 
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devido ao mau estado de conservação da edifi cação, apresentando 

algumas aberturas na parte externa. A base da edifi cação de alvena-

ria de pedra, também possui ausência de revestimento em alguns tre-

chos. 

A edifi cação possui três tipos de janelas e dois tipos de por-

tas, todas estas esquadrias em madeira e vidro. Nas áreas sociais as 

esquadrias possuem folha interna cega de madeira e folha de vidro 

externa no modelo guilhotina; nas áreas íntimas as esquadrias são 

compostas por uma folha externa de madeira com veneziana de ven-

tilação aparente e uma folha interna de vidro no modelo guilhotina. As 

janelas dos sanitários, em menor dimensão do vão, são de abrir com 

folha cega de madeira interna e folha externa de vidro. Nenhuma das 

janelas possuem bandeira. 

Figura 125: Esquadrias da fazen-
da Santana. Desenho: Ana Caro-
lina Gleria.
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As portas da fazenda Santana são todas iguais, exceto a porta 

principal de entrada da área social. A porta principal é a única com 

marcenaria trabalhada, contando com a presença de almofadas. Se-

gundo Corona e Lemos (1989, p. 31) a denominação almofada designa 

genericamente toda e qualquer superfície de pequena extensão cir-

cundada ou fechada por fi letes, molduras e reentrâncias, e ainda no 

emprego específi co sobre esquadrias explica que porta almofadada 

se refere quando a folha da mesma apresenta retângulos reentrantes 

ou salientes, que podem ou não ser decorados com elementos fi gura-

tivos ou com molduras sobrepostas. Todas as outras portas da edifi ca-

ção são de folha cega de madeira ripada com bandeira fi xa de vidro 

translúcido e vermelho. 

Na casa sede da fazenda Santana podemos encontrar três tipos 

de piso. O primeiro tipo se refere a um assoalho de madeira, tábuas 

corridas regulares assentadas justa-postas (soalho de juntas). Quando 

encontrado nos dormitórios, na sala e na sala de jantar está assentado 

sem acabamento das cabeiras, ou seja, morrendo diretamente na al-

venaria, mas na sala de estar podemos observar a presença de tabeira 

com um acabamento em meia esquadria. O segundo tipo de piso po-

demos encontrar no corredor de circulação, nos sanitários e na copa, 

tratando-se de um revestimento cerâmico. O terceiro tipo de piso pode 

ser encontrado no sanitário dos fundos e na cozinha, trata-se de um 

piso de cimento pintado. Na cozinha observa-se a aplicação de placas 

de piso emborrachado em estado de desagregação. 

Sobre os dois elementos referentes à cobertura da edifi cação 

(a estrutura e o entelhamento), observamos a presença de forro em 

todos os cômodos da edifi cação, não sendo possível o acesso à es-

trutura do telhado, nos permitindo apenas a afi rmação que seu fecha-

mento acontece com telhas capa e canal. A resultante do desenho 

do telhado é uma volumetria recortada em “etapas” que reforça mais 

uma vez, nossa hipótese de cronologia construtiva. O desenho do te-

lhado é composto pelo fechamento das volumetrias correspondentes 

a hipótese de cronologia construtiva da primeira fase, com três águas, 

e da segunda e terceira fase com duas águas. A última fase, bem como 

as varandas, estão localizadas no prolongamento da cobertura do vo-

lume principal. 

A presença dos forros na casa sede da fazenda Santana faz par-

te da caracterização hierárquica dos ambientes. O forro da sala de es-

tar, principal cômodo da área social, é o único da casa em carpintaria 

trabalhada com desenhos geométricos, como podemos observar na 

fi gura 12. Os forros dos dormitórios foram pensados de maneira fun-

cional, uma vez que são construídos de madeira com emendas ma-

cho-fêmea e encabeirados com uma moldura desnivelada, permitindo 

a circulação de ventilação cruzada neste vão. Podemos observar esta 
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técnica construtiva na fi gura 13. Na cozinha observamos um forro tre-

liçado espaçado para facilitar a dispersão do calor. 

A fazenda Santana, é um exemplar de habitação rural que de-

monstra as transformações na arquitetura rural advindas graças à 

acumulação de capital permitida pela exploração cafeeira através de 

sua cronologia construtiva, proposta por esta pesquisa, como maneira 

de se adaptar aos avanços tecnológicos e funcionais. Essa edifi ca-

ção pode ter sido construída anterior ao auge do ciclo cafeeiro, porém 

apresenta em sua volumetria uma simbiose da “arquitetura mineira”, 

da “casa bandeirista”, com a presença de características pitorescas 

da arquitetura do tipo bangalô, e da arquitetura dos engenhos de açú-

car. 

Figura 126: Planta de cobertura 
da fazenda Santana. Desenho: 
Ana Carolina Gleria.
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3.4 FAZENDA SÃO MANOEL

FICHA TÉCNICA

• Data de construção » Início na década de 1850.

• Primeiro proprietário » Manoel Maximiliano da Cunha Diniz 

Junqueira

• Localidade » Município de Ribeirão Preto

• Dimensão » 600 alqueires de terra

• Plantação » 100.000 pés de café

• Produção » 50.000 quilos anuais

• Trabalhadores » Inicialmente eram escravos e depois colonos, 

de maioria imigrante. Aproximadamente 40 famílias trabalhavam na 

propriedade em 1913.

• Edifi cações » Casa sede, casa do administrador, 6 casas de 

colonos, terreiro, tulha, casa de máquinas, serraria, curral e depósito.

• Terreiro » 14.000 m² de área total, algumas áreas ainda encon-

tram-se ladrilhadas.

Publicações

BENINCASA, Vladimir. Fazendas paulistas: arquitetura rural no ciclo 

cafeeiro. 2008. Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e 

do Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de 

São Paulo, São Carlos, 2008. 

COSTA, Natália. Cotidiano do imigrante e estruturação espacial das 

colônias nas fazendas de café de Ribeirão Preto – SP. Iniciação cientí-

fi ca apresentada na Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 

de São Paulo, São Carlos, 2009.

DELANEY, LT. & LLOYD, Reginald. Impressões do Brasil no Século XX. 

Londres, Lloyds Greater Britain Publishing Company Ltd., 1913.

Revista Cravinhense – Homenagem de Cravinhos ao IV Centenário de 

São Paulo. NOGUEIRA, Emir Macedo; CAPEZ, João. Edição Especial do 

jornal “Folha Cravinhense”. 1954.

Estas informações se referem aos dados do período cafeeiro e foram retirados da publicação de Nogueira 

e Capez (1954).



158

FICHA TÉCNICA — CASA SEDE

• Data de construção » Anterior à 1880.

• Primeiro proprietário » Manoel Maximiliano da Cunha Diniz 

Junqueira.

• Área Construída » Aproximadamente 400 m².

• Técnica Construtiva » Alvenaria de tijolos com alicerce de al-

venaria em pedra, esquadrias de madeira e telhas francesas.

• Programa » Sala de estar, sala de jantar, 05 dormitórios, copa, 

despensa, depósito, cozinha, e 02 sanitários. 

Implantação 

Figura 127: Croqui 
da Implantação. 
Em vermelho, casa 
sede, e em laranja 
demais edifi cações. 
Desenho: Ana Caro-
lina Gleria.

Figura 128: Foto aérea da implantação. Fonte: Google Earth.
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Figura 129: Planta da Fazenda 
São Manoel, Ribeirão Preto. Le-
vantamento e desenho: Ana Ca-
rolina Gleria.

LEVANTAMENTO MÉTRICO
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Figura 130: Fachadas da Fazenda São Manoel, Ribeirão Preto. Levantamento e dese-
nho: Ana Carolina Gleria.
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Figura 131: Fachadas da Fazenda São Manoel, Ribeirão Preto. Levantamento e dese-
nho: Ana Carolina Gleria.
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Figura 132: Mapa Guia referen-
cial para leitura do relatório foto-
gráfi co da Fazenda São Manoel. 
Desenho: Ana Carolina Gleria.

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO
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BREVE HISTÓRICO

Segundo Costa (2009, p. 10), as terras da fazenda São Manoel te-

riam origem a partir do desmembramento de uma das primeiras fazen-

das de Ribeirão Preto, a fazenda Lageado. A propriedade começou a 

ser construída em 1850 pelo primeiro proprietário, Manoel Maximiliano 

da Cunha Diniz Junqueira, sendo concluída em meados da década de 

1890. Partimos das datas mencionadas nesta publicação anterior, uma 

vez que não se teve acesso documental a fontes primárias.

Segundo Delaney e Lloyd (1913, p. 351) o proprietário da fazenda 

São Manoel, na época chamada de fazenda Nova Junqueira, Manoel 

Maximiliano da Cunha Diniz Junqueira teria também a fazenda Santa 

Amélia, com 650 alqueires e a fazenda Pau d’Alho, com 1.200 alqueires. 

Na época desta publicação a fazenda Santa Amélia teria uma casa 

Figura 148: Fazenda Santa Amé-
lia, outra propriedade de Manoel 
Maximiliano da Cunha Diniz. Fon-
te: Delaney e Lloyd, 1913, p. 350.
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recentemente construída para residência do proprietário. 

O proprietário atual afi rma que a fazenda foi construída através 

de mão de obra escrava, que o trabalho foi sendo substituído aos pou-

cos pelos colonos, de maioria imigrante. Afi rma ainda, que a fazenda 

foi palco de grandes encontros políticos no início do século XX, uma 

vez que Manoel Maximiliano da Cunha Diniz Junqueira recebia a elite 

cafeeira em sua residência para festas e jogos. 

ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA OBRA

A fazenda São Manoel está localizada no município de Ribeirão 

Preto, ao Sul do centro da cidade. Segundo Costa (2009, p. 10), a cons-

trução da propriedade teve início em 1850, o que nos leva a afi rmar 

que essa casa corresponde ao período anterior ao auge cafeeiro na 

cidade de Ribeirão Preto. 

A implantação da fazenda São Manoel ocorre em uma encosta 

de morro, aproveitando o declive do terreno, para a construção de um 

porão na parte frontal da casa. Por se apresentar em porção mais alta 

do terreno a implantação da fazenda São Manoel se difere do “modelo 

clássico” apresentado por Saia (1972, p. 182), porém observa-se neste 

caso que o terreiro continua sendo o organizador do espaço, uma vez 

que as construções estão edifi cadas ao redor dele, concentradas na 

parte esquerda. Em função do declive do terreno a partir da varanda 

frontal da edifi cação, é possível observar o terreiro, os edifícios de tra-

balho e as moradas dos colonos. Ou seja, a casa sede está implantada 

de maneira estratégica ao controle da produção e como denotação de 

poder por parte do proprietário. 

Na lateral esquerda da construção, localiza-se um pequeno po-

mar de Jabuticabeiras que se destaca sutilmente do primeiro plano 

através de um pequeno desnível. Na lateral direita, localiza-se um 

pequeno pátio que atualmente encontra-se cimentado, mas também 

pode ter sido um pequeno pomar ou horta. Ao contrário das outras edi-

fi cações estudadas não há presença de uma grande massa arborizada 

próximo da edifi cação.

O programa da edifi cação pode ser divido em três áreas, sen-

do elas: social, íntima, e serviço. A área social é composta pela sala 

de estar e pela sala de jantar; a área íntima possui cinco dormitórios, 

uma copa e dois sanitários; a área de serviço se encontram dentro da 

habitação e seu programa é composto basicamente pela cozinha, des-

pensa, e depósito. A edifi cação não possui corredores de circulação, 

e a distribuição dos cômodos íntimos ocorre em sua maioria através 

dos cômodos sociais. 

A distribuição interna da fazenda São Manoel se assemelha com 

as outras fazendas estudadas, como a Boa Vista e a Santa Rosa, mas 
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comparativamente em termos de programa, esta casa sede se mostra 

mais simples. Os cômodos da edifi cação são amplos e com alto pé-

direito, porém facilidades como dormitório de serviço e vestíbulo na 

entrada não estão presentes nessa habitação. 

O aparecimento do elemento escritório pode ser relativizado 

nesta edifi cação e apesar de ter um cômodo com o uso atual de es-

critório, este, pode ter sido adaptado com o passar dos anos, uma vez 

Figura 149: Planta da fazenda São 
Manoel relacionando a divisão do 
programa em cinco áreas: social, 
íntima, negócios, hospedagem e 
serviços. Desenho: Ana Carolina 
Gleria. 
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que possui dimensões mínimas para os padrões da época (2.50 x 3,50 

m) para se caracterizar como um espaço de permanência, além da 

ausência de ligação direta com a sala de estar, ou diretamente com a 

varanda. Outra evidência que nos leva a essa conclusão, seria o apa-

recimento do escritório do administrador construído a poucos metros 

Figura 150: Planta da fazenda São Manoel demonstrando a ligação dos acessos da 
edifi cação com a defi nição de programa em cinco áreas: social, íntima, negócios, 
hospedagem e serviços. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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na lateral esquerda da edifi cação. Nesse caso, o proprietário estaria 

segregando do corpo da edifi cação a fi nalidade de negócios. O quarto 

de hospedagem também poderia existir neste caso, porém não foi as-

sinalado porque diferente dos outros casos encontrados, nenhum dos 

dormitórios estão voltados para o vestíbulo, ou sala de estar, a fi m de 

proporcionar privacidade à família proprietária. 

Sobre os acessos, essa edifi cação apresenta um elemento pe-

culiar. Além de três acessos distintos que se relacionam diretamente 

com o programa da edifi cação (social pela varanda frontal, íntimo pela 

varanda lateral direita e serviço pelos fundos) anexo ao corpo da edi-

fi cação, na lateral esquerda localiza-se uma escada que dá acesso ao 

sanitário pela parte externa da casa. Este sanitário não seria original 

da construção, mas segundo o proprietário atual teria sido construído 

no início do século XX para recepcionar visitantes ilustres. 

Analisando a volumetria e a espacialidade da casa sede da fazen-

da São Manoel, podemos afi rmar que a edifi cação é composta por duas 

alas que formam volumetricamente um L. A volumetria da edifi cação 

mostra outro ponto em comum com as fazendas estudadas, bem como 

a ausência de alcovas no centro da edifi cação. Neste caso, a maior la-

teral do L se destina ao uso íntimo e social e a menor, ao uso de serviço, 

assinalando novamente que essa habitação não possui o alto nível de 

conforto de outras fazendas, como é o caso da fazenda Boa Vista. 

Fica evidente analisando a planta dessa edifi cação a separação 

entre zonas de uso. O corpo da frontal da edifi cação, que abriga as 

áreas sociais e de serviço, tem destaque em termos de proporção nos 

levando a uma possível hipótese de que as áreas de serviço teriam 

sido acrescentadas posteriormente na medida do surgimento das fa-

cilidades, como água encanada. A parede que divide essa volumetria, 

apresenta a espessura das paredes externas, o que poderia eviden-

ciar essa hipótese, porém a volumetria da cobertura formada por um 

desenho recortado, cobrindo de forma homogênea as duas alas do L, 

desclassifi ca essa hipótese inicial. 

Desde o primeiro contato com a casa sede da fazenda São Ma-

noel pode-se notar traços da singela arquitetura mineira: ausência de 

ornamentação, modenatura das aberturas do pavimento superior e o 

aspecto assobrado da fachada frontal com a fachada posterior térrea. 

Contudo, ambas as varandas, a frontal e a posterior, e o anexo do sani-

tário na lateral esquerda, possuíam uma linguagem que se diferencia-

va claramente do corpo da casa. Formalmente existia um anacronismo 

nos volumes anexos da edifi cação, (demarcado não apenas pela in-

dependência dos volumes, mas também pelo desenho independente 

da cobertura), mas sem informações documentais não seria possível 

fazer afi rmações assertivas, apenas uma hipótese de cronologia cons-

trutiva, como foi feito no caso da fazenda Santana. 
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A inserção da varanda, onde se observa pilastras com pequenos 

capitéis de feições clássicas e as pinturas internas, com motivos geo-

métricos na sala de jantar e com motivos japoneses no dormitório, não 

são datadas, mas segundo a iconografi a encontrada são anteriores a 

1954 e certamente são provas das modifi cações e transformações que 

os fazendeiros buscavam em suas habitações, visando uma denota-

ção de poder e status perante a sociedade da época. 

Assim como nos demais estudos de caso, sobre o partido arqui-

tetônico adotado no que se refere às intenções plásticas e aos precei-

tos estéticos, vamos centrar o debate na questão que envolve os esti-

los e os critérios de composição arquitetônica. Pode-se afi rmar que a 

casa sede da fazenda São Manoel foi construída com o partido singelo 

da casa mineira, mas sofreu intervenções pontuais, como o caso das 

pilastras da varanda frontal que mostra uma intenção classicizante, e 

Figura 152: Iconografi a da fazenda São Manoel em 1954. A edifi cação na data já apresentava a varanda frontal ornamentada com colunas e capitéis. Fonte: NOGUEIRA e CAPEZ, 
1954, p. 106. Desenho: Ana Carolina Gleria.



174

a própria varanda que causa um destacamento do corpo central, ele-

mento de composição clássica. O partido tradicional da casa mineira 

pode ser observado na implantação da edifi cação, na volumetria em 

L, na ausência de ornatos na fachada e na composição de cheios e 

vazios das fachadas. 

Outro elemento classicizante seria a simetria da fachada, que-

brada posteriormente pelo anexo do sanitário. A divisão tripartida da 

fachada seria completa se houvesse algum elemento de coroamento, 

mas isso não foi observado. 

Figura 153: Fachada frontal da fazenda São Manoel assinalando o aparecimento do 
destacamento do corpo central e da predominância da simetria. Desenho: Ana Ca-
rolina Gleria.
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Figura 154: Fachada frontal da fazenda São Manoel assinalando o aparecimento do 
destacamento do corpo central e da predominância da simetria. Desenho: Ana Ca-
rolina Gleria.

Por ser uma edifi cação anterior ao auge cafeeiro, o ideal de 

“projeto moderno” apresentado por Freitas (1994, p. 8) baseado na 

racionalidade, funcionalidade, conforto, privacidade e intimidade en-

contram-se muito sutilmente. Essa edifi cação foi construída através 

da mão de obra escrava, estavam localizadas em proximidade as sen-

zalas, ao terreiro e também aos edifícios de produção, restringindo sua 

privacidade, uma vez que era de grande importância o controle da pro-

dução por parte do proprietário.

Contrariando os outros estudos, não se observa o pitoresco na 

casa sede da fazenda São Manoel. Sua implantação em proximidade 
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aos edifícios de trabalho e as casas dos trabalhadores, não busca a 

construção de um cenário natural. Fica claro que essa fazenda tinha 

como fi nalidade a produção, e poderia abrigar a família do fazendeiro 

em período integral, e não apenas como refúgio ou moradia de vera-

neio. 

Mesmo sendo um exemplar edifi cado anterior a 1880, a casa 

sede da fazenda São Manoel foi construída através da técnica de al-

venaria de tijolos, com argamassa de barro. Segundo Freitas (1994, p. 

189) a modernização que se deu na arquitetura foi gradual, sendo que 

até o ano de 1887, ainda se encontravam casas construídas de pau e 

barro, porém não foi encontrado nenhum trecho da edifi cação com 

técnicas construtivas de barro, pau-a-pique, taipa ou adobe, na casa 

sede da fazenda São Manoel. As paredes dessa casa sede apresen-

tam uma variação na espessura de acordo com o tipo de assentamen-

to dos tijolos. Suas paredes externas medem 30 cm e as internas 17 

cm. Sua base encontra-se revestida, não permitindo análise visual da 

composição de sua materialidade. 

Figura 155: Esquadrias de madei-
ra da fazenda São Manoel. Dese-
nho: Ana Carolina Gleria.
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O interior da edifi cação é revestido e dois cômodos apresentam 

pintura ornamental. Na sala de jantar é possível observar a existência 

de uma pintura estêncil geométrica de cores vivas, com predominân-

cia de vermelho e azul e com uma barra superior, mais sóbria em tona-

lidade de marrom, ornamentada com desenhos de frutas, até na altura 

das esquadrias. Em um dos dormitórios, podemos observar a presença 

de pintura artística com motivos orientais (Figura 147). 

As esquadrias da edifi cação são em madeira. Nas portas po-

demos observar almofadas em relevo com bandeira fi xa em vidro. As 

janelas são compostas por duas folhas em toda a habitação, uma ex-

terna com veneziana de ventilação permanente de abrir e uma folha de 

vidro interna no modelo guilhotina.

Os pisos cerâmicos das áreas molhadas aparentam terem sido 

substituídos ao passar dos anos. As áreas sociais e íntimas são revesti-

das de assoalho de madeira, sem acabamento das cabeiras nas salas de 

estar e jantar, e com acabamento em meia esquadria nos dormitórios. 

Nessa edifi cação não foi possível ter acesso à estrutura do te-

lhado, em função do forro de madeira que se estende em toda a edifi -

cação. O desenho da cobertura é a união das duas alas do quadrado 

com quatro águas em cada, resultando em uma volumetria recor-

tada. As coberturas das varandas são autônomas, tendo a varanda 

frontal um fechamento com três águas e a varanda dos fundos um Figura 156: Planta de cobertura da fazenda S. Manoel. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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fechamento circular. O sanitário lateral esquerdo também é coberto 

através de estrutura independente. Seu fechamento acontece com 

telhas francesas que podem ter sido substituídas posteriormente a 

sua construção. 

O forro, assim como nos outros estudos de caso, tem a função 

estética de caracterizar hierarquicamente os ambientes. Os forros 

nas áreas sociais e íntimas, estão todos pintados de branco, e são do 

tipo saia e camisa, com moldura e encabeirados a meia esquadria. 

No dormitório onde tem a presença da pintura em motivo oriental, 

podemos observar a presença de um medalhão ornamental em alto 

relevo no centro do cômodo que abriga o lustre. Na cozinha o forro é 

treliçado de madeira, a fi m de facilitar a dispersão de calor do fogão 

de lenha. 

A casa sede da fazenda São Manoel demonstra através da sua 

tipologia da casa mineira que foi construída antes do auge do ciclo 

cafeeiro, período que permitiu à acumulação de capital e trouxe ino-

vações técnicas, construtivas e conceituais de morar. Mesmo assim, 

possíveis intervenções e acréscimos posteriores nos sinalizam a von-

tade de se adaptar e se mostrar para essa nova sociedade, onde, se 

justifi ca o aparecimento posterior dos elementos classicizantes da 

varanda frontal e do acréscimo de sanitário dentro o corpo da edifi -

cação. Conclusivamente podemos afi rmar que essa casa sinaliza as 

transformações na arquitetura rural advindas graças à acumulação de 

capital permitida pela exploração cafeeira. 
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Figura 157: Croqui 
da Implantação. 
Em vermelho, casa 
sede, e em laranja 
demais edifi ca-
ções. Desenho Ana 
Carolina Gleria.

Figura 158: Foto aérea da implantação. Fonte: Google Earth.

3.5 FAZENDA SANTA LUZIA

FICHA TÉCNICA — CASA SEDE

• Data de construção » Anterior à 1912.

• Primeiro proprietário » Não se tem informações documentais.

• Área Construída » Aproximadamente 250 m²

• Técnica Construtiva » Alvenaria de tijolos com alicerce de al-

venaria em pedra, esquadrias de madeira e telhas capa e canal. 

• Programa “original” » Vestíbulo, sala de estar, sala de jantar, 

05 dormitórios, copa, despensa, cozinha e 01 sanitário (ver planta na 

página 191).

Implantação
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LEVANTAMENTO MÉTRICO

Figura 159: Planta da Fazenda Santa Luzia, Ribeirão Preto. Levantamento e desenho: 
Ana Carolina Gleria.
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Figura 160: Fachadas da Fazenda Santa Luzia. Levantamento e desenho: Ana Caro-
lina Gleria.
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Figura 161: Fachadas da Fazenda Santa Luzia. Levantamento e desenho: Ana Caro-
lina Gleria.



183

Figura 162: Mapa Guia referencial para leitura do relatório fotográfi co da Fazenda 
Santa Luzia. Desenho: Ana Carolina Gleria.

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO
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BREVE HISTÓRICO 

A primeira questão encontrada ao pesquisar a fazenda Santa Lu-

zia se refere à divergência de nomenclatura encontrada. A população 

mais velha da região indica a fazenda como Santa Luzia, em referência 

a mata que existia em proximidade que levava este mesmo nome. Du-

rante o contato com a família, a proprietária admitiu que ao adquirir o 

local há mais de 40 anos, alguns o chamavam de fazenda Santa Luzia, 

mas outros se referiam à fazenda Santa Luiza. 

No decorrer da pesquisa documental existia uma menção cons-

tante a fazenda Santa Luiza, e pouco se encontrou sobre uma possível 

Santa Luzia. Quando estava por se admitir que a fazenda em ques-

tão nesse estudo de caso seria a fazenda Santa Luiza, descobriu-se 

segundo depoimentos, que a fazenda Santa Luiza que pertenceu a 

Francisco Schmidt, se localizava na saída para Dumont à esquerda do 

Distrito de Bonfi m Paulista. O mapa da cidade de Ribeirão Preto elabo-

rado pela Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio de 1938, nos 

confi rmou a existência de uma fazenda Santa Luiza no local indicado, 

e confi rmou que a nomenclatura correta dessa fazenda seria fazenda 

Santa Luzia. 

Depois de resolvido esta questão, procurou-se informações que 

pudessem nos esclarecer o histórico da propriedade. No site do Ar-

quivo Público e Histórico de Ribeirão Preto, em texto referente a Fran-

cisco Rodrigues dos Santos Bonfi m, fundador de Bonfi m Paulista, se 

encontra a menção de que esse português ao se mudar para o Brasil 

se estabeleceu na cidade de Cravinhos (região de Ribeirão Preto) em 

1886 e teve uma propriedade com o nome de fazenda Santa Luzia. 

Posteriormente transferiu-se para São Simão e por volta de 1886 para 

Cravinhos (região de Ribeirão Preto), onde tornou-se rico proprietá-

rio de terras e comerciante. Foi proprietário das seguintes fazendas: 

Limoeiro (São Simão), Bonfi m (Cravinhos), Sapecado, Jardim, Santa 

Luzia, Boa Esperança, Santa Silvéria, Brasil e Fazendinha Bonfi m. 

(APHRP – Acesso Eletrônico)

Gentilmente, a proprietária nos permitiu acesso a uma fotografi a 

da casa sede em 1912, com a dedicatória da neta de José de Moraes 

Salles e Maria Luiza Penteado Salles. Esses poderiam ser os possí-

veis construtores da edifi cação, ou teriam comprado a propriedade de 

Francisco Rodrigues dos Santos Bonfi m, alguns anos antes. Não exis-

te documentação assertiva sobre o assunto, portanto trabalharemos 

com essa hipótese.
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ANÁLISE ARQUITETÔNICA DA OBRA

A fazenda Santa Luzia está localizada no município de Ribeirão 

Preto, ao Sul do centro da cidade. Podemos afi rmar, com base ico-

nográfi ca, que a construção da casa sede antecede o ano de 1912. 

Seguindo a hipótese que seu fundador seria Francisco Rodrigues dos 

Santos Bonfi m em fi nais da década de 1880, afi rma-se que esta edifi -

cação foi construída durante o período auge do ciclo cafeeiro. 

A implantação da casa sede da fazenda Santa Luzia pode ser 

completamente representada, uma vez que ainda existem os edifícios 

remanescentes de sua época de produção do café: casa sede, terrei-

ro, tulha, capela e casa de colonos; apesar de hoje abrigarem novos 

usos. O terreiro se confi gura como organizador do espaço, elemento 

central, porém se difere do “modelo clássico” apresentado por Saia 

(1972, p. 182) em função do declive. As edifi cações de acomodam no 

desnível do terreno, aproveitando a diferença de cota para ligar o pas-

sadiço ao terreiro, como podemos obervar na imagem abaixo; e ainda 

manter a casa sede na parte superior de modo a permitir o controle 

dos trabalhadores. 

Sobre a implantação da casa sede podemos acrescentar que 

por ser implantada à meia encosta, gera um pavimento de moradia 

elevado do chão, disposto sob um embasamento utilizado como porão, 

ocupando parcialmente a projeção do andar superior. Esta caracterís-

tica resulta em uma aparência assobrada na fachada frontal e térrea 

na fachada posterior. 

Existe um traço sutil de sensibilidade pitoresca na escolha do 

terreno, não tão evidente como no caso da fazenda Boa Vista, mas 

o deslocamento do alinhamento da casa com o terreiro nos mostra a 

busca pela privacidade da família, bem como a composição da pai-

Figura 178: Imagem da cota do terreiro ladrilhado em relação ao edifício da tulha. O 
desnível do terreno foi aproveitado para a construção do passadiço para a vagoneta 
de transporte do produto. Fonte: Arquivo Pessoal.
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sagem, característica pitoresca assinalada por Collins (1998, p. 50), 

diferentemente da tradição clássica da casa como objeto geometrica-

mente disciplinado em harmonia com a paisagem. 

Na lateral esquerda da edifi cação está localizado um pomar de 

jabuticabeiras. Na lateral direita, localiza-se outro pátio, esse por sua 

vez encontra-se cimentado, com exceção de uma pequena vegetação 

central. A parte frontal também se encontra revestida de tijolos, com 

pequenos canteiros arborizados que seguem na linha limítrofe de uma 

mureta de alvenaria baixa que circunda toda a extensão da edifi cação, 

que pode ter sido acrescentada posteriormente. 

Uma importante observação a ser feita inicialmente ao analisar-

mos a casa sede da fazenda Santa Luzia, trata-se do fato de ser uma 

edifi cação que mantém seu uso de habitação até nos dias de hoje. Ao 

se utilizar um edifício histórico garante seu estado de conservação, 

mantendo vivas suas memórias, no entanto uma consequência de uso 

são as adaptações para os padrões contemporâneos de moradia. Al-

gumas modifi cações acontecem no que se refere ao programa da edi-

fi cação, como o uso de suítes, outros volumetricamente como o acrés-

cimo de um volume para proporcionar mais área, e por fi m, mudanças 

no sentido e conforto como o sistema de ar-condicionado. 

Essa edifi cação foi a última a ser levantada para a pesquisa, e 

no primeiro contato pode-se perceber espacial e volumetricamente a 

existência dessas modifi cações. A atual proprietária por residir nes-

sa edifi cação há quatro décadas, felizmente soube nos indicar todas 

as mudanças pela qual a casa passou durante sua morada, nos per-

mitindo assim, a reconstrução aproximada da planta da casa que ela 

teria adquirido na década de 1970. Não podemos afi rmar com base do-

cumental que esta seria a primeira forma dessa edifi cação, mas com 

base nos depoimentos da atual proprietária, vamos trabalhar com a 

hipótese de que essa era a planta da concepção dessa edifi cação e 

remeteremos às análises a ela. 

Como podemos observar em planta as modifi cações foram basi-

camente: a substituição do local do escritório da parte frontal da casa, 

onde este tinha acesso direto ao alpendre, para os fundos de maneira 

a se integrar ao dormitório principal; a inserção de dois sanitários na 

área relativa a fachada frontal a fi m de formar duas suítes; a ampliação 

de um corredor de acesso para a utilização como sala de estar e sala 

de jantar; com a consequente diminuição da varanda dos fundos; a 

mudança de um vitral de local, e a divisão do sanitário dos fundos, a 

fi m de formar dois sanitários e um lavabo. 

Analisando a questão do programa da edifi cação em nossa re-

construção da planta, ou ao que seria o programa “original” da edi-

fi cação, podemos afi rmar que este se divide em cinco áreas: social, 

íntimo, serviço, negócios e hospedagem. A área social é composta 
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Figura 179: Planta da sede da 
fazenda Santa Luzia como se 
encontra hoje e como estava na 
década de 1970. Tomaremos esta 
aproximada reconstrução como 
hipótese de concepção da época 
da construção. Desenho: Ana Ca-
rolina Gleria.
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Figura 180: Planta do programa 
indicando as cinco áreas: social, 
íntima, negócios, hospedagem e 
serviços na comparação da edi-
fi cação atual e na planta de 1970. 
Desenho: Ana Carolina Gleria.



193

pelo vestíbulo, sala de jantar, sala de estar; a área íntima é composta 

por cinco dormitórios e um sanitário; a área de serviço é formada pela 

despensa e pela cozinha; a área e negócios se referente ao escritório 

e a área de hospedagem ao quarto de hóspedes. Comparativamente 

com as outras fazendas analisadas, com exceção da fazenda Santana, 

as áreas se distribuem da mesma maneira, concentrando os espaços 

sociais no centro da edifi cação e deixando as laterais para a área in-

tima. Em todos os casos a área de serviço está localizada no fundo da 

edifi cação, incluindo nessa fazenda, apenas com o diferencial de área, 

uma vez que aqui se apresenta muito menor do que nos outros casos 

analisados. 

Sobre os acréscimos sofridos em relação ao programa da edifi -

cação, podemos destacar o aumento da área social devido ao acrésci-

mo de mais um conjunto de sala de estar e sala de jantar. A área íntima 

e a área de serviço continuam localizadas na mesma região da edifi ca-

ção. Fica claro na comparação entre as plantas, que as modifi cações 

ocorrem delimitando a espacialidade interna da edifi cação, mas não 

infl uenciaram no programa de massas da habitação. 

Analisando a reconstrução da planta da casa sede da fazenda 

Santa Luzia, no que se refere aos acessos, se fossemos seguir a lógica 

que vem sendo observada em que sempre há um acesso para determi-

nada área da edifi cação pressupõe-se que deveria haver uma entrada 

intima, mas não conseguimos determinar o local específi co. Como ve-

mos no esquema abaixo esta edifi cação teria três acessos, sendo dois 

deles sociais e um acesso de serviço. Comparativamente com a planta 

atual, podemos afi rmar que as intervenções pouco infl uenciaram na 

questão dos acessos, com o acréscimo de mais uma sala de jantar 

e uma de estar, o acesso social posterior deixou de ser realizado por 

intermédio de uma varanda, sendo feito agora diretamente por uma 

porta lateral. 

A volumetria da casa sede da fazenda Santa Luzia, seja antes ou 

após as intervenções da última proprietária, se confi gura como um L. 

Em ambos os casos não há presença de alcovas, e antes das interven-

ções há um corredor de circulação que teria a função de ligar a sala 

de jantar com a cozinha. 

Ao se organizar o panorama geral de maneira sistemática para 

escolher os exemplares a serem estudados foi crucial a escolha deste 

exemplar devido ao seu partido arquitetônico adotado. No que se re-

fere aos estilos e aos critérios de composição arquitetônica esta foi a 

única edifi cação a apresentar alpendre enclausurado entre paredes, 

nos remetendo ao partido da casa bandeirista, e a acomodação do 

programa em três faixas lineares. 
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Figura 181: Comparação da 
planta atual com a hipótese da 
planta em 1970 no que se refere 
aos acessos da edifi cação. Per-
cebe-se que as intervenções da 
habitação pouco infl uenciaram a 
questão dos acessos. Desenho: 
Ana Carolina Gleria.
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A resistência do potentado paulista instala-se num retângulo, com 

paredes de taipa de pilão, telhado de quatro águas e cobertura com 

telhas de canal. Prefere sempre uma plataforma natural ou artifi cial, a 

meia encosta, nas proximidades de um riacho. A planta se desenvolve 

segundo um esquema bem preciso: uma faixa social, fronteira, contém 

a capela e o quarto de hóspedes e no meio, o alpendre; atrás desta fai-

xa e em correspondência com as divisões dela, em torno de uma sala 

central os quartos se dispõem lateralmente (SAIA, 1972, p. 130).

Figura 182: Comparação da volu-
metria do corpo frontal da casa 
sede da fazenda Santa Luzia com 
o partido da casa bandeirista, re-
presentado aqui pela planta da 
casa do Padre Inácio. Desenho: 
Ana Carolina. Fonte: Katinsky, 
1972, s/p.

Essa comparação volumétrica nos pareceu tão proporcional 

que a partir desta análise pode-se propor uma nova hipótese, de que 

essa casa tenha uma cronologia construtiva que se destaca através 

da inserção de volumes, como na fazenda Santana. Um primeiro mo-

mento seria relativo apenas com o primeiro retângulo, nos remetendo 

diretamente a casa bandeirista, com uma cozinha na área externa da 
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Figura 183: Hipótese de cronolo-
gia construtiva da fazenda Santa 
Luzia. Na segunda imagem pode-
mos observar como seria inicial-
mente com um volume de partido 
bandeirista com a área de servi-
ço isolado do corpo principal da 
edifi cação. Desenho: Ana Caroli-
na Gleria.
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casa. Em um segundo momento, a casa teria ligado a área de serviço 

a edifi cação formando um espaço intermediário com a inserção de um 

sanitário e o aparecimento do corredor. Isso justifi caria o aparecimen-

to do corredor de circulação nessa habitação, uma vez que isso não foi 

observado em nenhuma das outras fazendas visitadas. 

Além da presença de características da casa bandeirista, o par-

tido tradicional da casa mineira também pode ser observado na sua 

implantação a meio nível, em detrimento à utilização de uma platafor-

ma nivelada para a construção de um pavimento térreo. Esta caracte-

rística não pode ser fruto de modifi cações, estando intrinsecamente 

ligada a seu período de construção. 

Ao se analisar a fachada no que se refere à questão de partido, 

identifi cou se que, diferentemente da planta da edifi cação, seu dese-

nho nada tem a ver com o partido tradicional simples da casa bandei-

rista, ou com o partido da casa mineira. Nas extremidades do alpendre 

existem dois frontões com telhados em duas águas, partido que nos 

lembraria o estilo eclético ou mesmo o estilo chalé. A viga que apoia as 

pilastras do alpendre também não é lisa, apresentando pequenos den-

tilhados em sentido crescente. A escassa iconografi a da casa sede da 

fazenda Santa Luzia não nos permite afi rmar que essa fachada sempre 

teve esse elemento, mas a imagem de 1912 nos mostra que o partido 

de alpendre engastando já era presente. 

Analisando a iconografi a, também pode-se notar presente a ba-

laustrada do guarda-corpo da escadaria frontal e a presença de frisos 

e faixas na pintura, que hoje não são mais evidentes. Este detalhe nos 

mostra que a fachada da casa sede da fazenda Santa Luzia poderia 

apresentar mais elementos decorativos do que observados na facha-

da atual. 

Figura 184: Iconografi a da fachada da casa sede da fazenda Santa Luzia em 1912. 
Podemos observar que o partido de alpendre embutido pelas alvenarias já era pre-
sente, bem como a presença de detalhes construtivos hoje ocultados, como os frisos 
e as faixas de pintura. Fonte: Imagem cedida pela atual proprietária.
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Figura 185: Fachada frontal da fazenda Santa Luiza indicando divisão tripartida entre 
base, corpo e coroamento e a presença de simetria, apenas com desvio na porta de 
acesso social. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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Figura 186: Fachada frontal da fazenda Santa Luiza indicando divisão tripartida entre 
base, corpo e coroamento e a presença de simetria, apenas com desvio na porta de 
acesso social. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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Assim como as outras casas sedes de fazendas do município de 

Ribeirão Preto estudadas no presente trabalho, fi ca claro que a casa 

sede da fazenda Santa Luzia não é um edifício canônico da arquitetura 

clássica. Contudo, ao analisarmos sua fachada, chamamos a atenção 

para dois elementos da arquitetura clássica: a divisão tripartida entre 

base, corpo e coroamento e a presença clara de simetria. Em alguns 

exemplares podemos notar o aparecimento do corpo central destaca-

do, porém neste caso acontece o oposto, o corpo central da edifi ca-

ção é recuado em função do alpendre. 

A simetria se mostra quase absoluta, o único ponto da fachada 

frontal em que acontece um desvio é na porta principal. Essa porta, 

que é o principal acesso social da edifi cação, não está localizada cen-

tralizada no alpendre e sim ao lado de duas janelas, ou seja, em planta 

nota-se também essa pequena assimetria pois o vestíbulo está deslo-

cado para a lateral esquerda. 

A casa sede da fazenda Santa Luzia foi construída através da 

técnica de alvenarias de tijolos argamassada com barro, com uma 

variação na espessura da parede. Suas fachadas apresentam reves-

timento em ótimo estado de conservação, bem como sua base, não 

sendo possível identifi car visualmente sua composição material, pres-

supondo-se ser segundo depoimento da atual proprietária, de alvena-

ria de pedra. 

No interior da edifi cação é possível encontrar revestimento ar-

gamassado e segundo a atual proprietária os ambientes das áreas so-

ciais eram cobertas por pinturas murais com motivos geométricos, que 

em função da difi culdade de manutenção foram cobertas com tinta 

lisa há alguns anos. 

A edifi cação possui algumas esquadrias substituídas e outras 

acrescentadas. As esquadrias remanescentes originais são de madei-

ra e vidro. Há desenhos geométricos nas almofadas das portas, todas 

elas com bandeira de vidro, incolor ou colorido, fi xa. As janelas não re-

gistram a presença de bandeiras, sendo as da sala de estar com folha 

externa de vidro interna de abrir de madeira maciça, enquanto as jane-

las da área íntima, a folha interna é de vidro e a externa de veneziana 

para a ventilação permanente. Este foi o único exemplar analisado em 

que foi possível observar folha de madeira lisa cega, ou seja, maciça e 

sem o aparecimento de almofadas ou qualquer tipo de desenho. 

Os pisos originais podem ser encontrados nas áreas sócias e 

intimas da edifi cação sendo um assoalho de madeira larga sem ca-

beira, assentado através de juntas secas morrendo diretamente na al-

venaria. Nas áreas molhadas, como sanitários e área de serviços, os 

revestimentos foram substituídos. 

Na década de 1970, o forro da edifi cação estava deteriorado e 

precisou ser substituído. A única informação que temos era que se tra-
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tava de um forro de madeira lisa, sem ornamentação de tábuas largas, 

assim como o piso. Não foi possível ter acesso à estrutura do telhado, 

devido ao ótimo estado de conservação do novo forro. 

A volumetria da cobertura é a união das duas alas do L, com qua-

tro águas em cada resultando em um telhado recortado. A cobertura 

do anexo construído posteriormente é autônoma, com um telhado de 

duas águas. Nas extremidades da fachada frontal, onde se observa 

dois pequenos frontões, existe a repartição da cobertura em dois tre-

chos de duas águas. 

Na edifi cação, apesar das modifi cações sofridas ao longo do 

tempo em consequência de sua utilização, é possível notar que alguns 

materiais se mostram brutos como o tabuado de piso e a folha cega 

de madeira maciça, por outro lado, encontramos elementos de apuro 

nos acabamentos internos. Como divisor, o espaço de vestíbulo e sala 

Figura 187: Esquadrias de madeira e balaustre de alvenaria da casa sede da fazenda 
Santa Luzia. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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de estar encontra-se um portal sustentado por duas colunas de pedra 

com um pequeno capitel com feições clássicas. Outro elemento, este 

localizado na sala de jantar, seria o vitral desenhado com vidros colo-

ridos. Este vitral teve sua localização modifi cada, mas manteve-se seu 

desenho e todas suas peças. 

Conclusivamente podemos afi rmar que a casa sede da fazenda 

Santa Luzia é um exemplar de habitação rural que expressa elemen-

tos do partido bandeirista, e também do partido tradicional da casa 

mineira. Mesmo sofrendo intervenções com o passar do tempo, suas 

fachadas trazem infl uências do ecletismo e do estilo chalé. 

Figura 188: Planta de cobertura da fazenda Santa Luzia. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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4. CONSTANTES DA 
ARQUITETURA RURAL 
EM RIBEIRÃO PRETO
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4. CONSTANTES DA ARQUITETURA RURAL EM RIBEIRÃO PRE-

TO

O objetivo deste capítulo é sistematizar as informações trazidas 

nos cinco estudos de caso, sendo eles: fazenda Boa Vista, fazenda 

Santa Rosa, fazenda Santana, fazenda São Manoel e fazenda Santa 

Luzia; a fi m de propor o reconhecimento de algumas constantes da 

arquitetura do período cafeeiro no município de Ribeirão Preto. 

Este objetivo proposto, decorre da impossibilidade de se estabe-

lecer um padrão de edifi cação, ou de eleger um exemplar típico que 

fosse capaz de ilustrar de maneira genérica a morada dos fazendei-

ros deste período da produção cafeeira na cidade de Ribeirão Preto. 

Durante os levantamentos foi possível observar a grande diversidade 

de características em todos os elementos, e por isso, a proposta de 

reconhecimento de constantes que se repetem em três ou mais casos, 

e não de padrões, que seriam afi rmativamente recorrentes em todos 

os casos. 

Sabe-se que uma amostragem de cinco exemplares em um am-

plo universo de edifi cações pode ser um número reduzido, portanto 

ao decorrer das análises, quando possível, incluiremos os outros dez 

exemplares que se classifi caram como qualifi cados para o estudo, 

sendo eles: fazenda São Sebastião do Lajeado, fazenda Santa Maria, 

fazenda São Joaquim, fazenda Olhos d’água, fazenda Santa Rita, fa-

zenda Santa Rita Bonfi m Paulista, fazenda Monte Alegre, fazenda Can-

ta Galo, fazenda Santa Tereza e fazenda Invernada. 

É importante destacar que após o encerramento da seleção de 

exemplares a serem estudados na presente pesquisa, no fi nal de 2012, 

o trabalho da pesquisadora na Rede de Cooperação de Identidades 

Culturais não foi encerrado tendo continuidade no ano de 2013. Nes-

te ano outros exemplares remanescentes do período cafeeiro foram 

identifi cados, mas em função do curto prazo de encerramento desta 

pesquisa não foi possível refazer todo o processo de seleção e levan-

tamento pormenorizado, mas estes exemplares levantados posterior-

mente serão, quando possível, incluídos nesta análise das constantes 

da arquitetura rural de Ribeirão Preto. 

Uma última ressalva sobre os exemplares aqui mencionados se 

refere ao esclarecimento de permissão de acesso à propriedade. Em 

alguns casos não obtemos a permissão de acesso nem pelo Inventário 

Nacional de Referências Culturais, nem pela presente pesquisa, mas 

foram encontradas imagens que nos permite incluí-los, quando possí-

vel, nesta análise. 

Foi esforço desta pesquisadora incluir o maior número de casas 

sede de fazendas no município de Ribeirão Preto de maneira compa-

rativa entre elas, e depois comparativamente entre outras casas de 
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possível registrar a implantação da fazenda São Sebastião do Lage-

ado, onde podemos perceber claramente a sutileza da localização da 

casa sede em relação ao campo e a massa arborizada. 

Analisando a questão da orientação solar nestas implantações, 

afi rma-se haver uma predominância de implantação com a fachada 

frontal voltada para o oeste, recebendo o sol da tarde. Essa implan-

tação se repete nas fazendas: Santa Rosa, Santana e São Manoel. As 

fazendas Boa Vista e Santa Luzia estão implantadas de modo a terem 

suas fachadas frontais voltadas para o leste, recebendo o sol da ma-

nhã. Analisar a implantação de outras fazendas evidencia essa pre-

dominância. A constante seria a casa sede ser implantada com a fa-

chada frontal voltada para o eixo leste/oeste (oeste: São Sebastião do 

Lageado, Santa Maria, Olhos d água, Santa Rita de Bonfi m e Invernada 

/ leste: Santa Rita, Monte Alegre e São Joaquim). Mesmo assim, foi 

localizada uma fazenda com sua casa sede implantada de modo a ter 

sua fachada frontal voltada para o norte, a fazenda Canta Galo. 

Outra característica que prevalece ao se observar a implanta-

ção das casas sede estudadas, se refere ao aproveitamento da incli-

nação do terreno para a construção e um porão ocupando parcial-

mente o primeiro pavimento. Todas as quinze edifi cações escolhidas 

inicialmente tinham essa característica, porém ao dar continuidade 

aos levantamentos preliminares pela Rede de Cooperação e Identida-

des Culturais, principalmente pela zona norte da cidade, foi possível 

a localização de algumas fazendas implantadas diretamente sobre o 

solo, ou sobre uma pequena base sem uso. Interessante o fato dos 

exemplares desta tipologia de implantação estarem localizados todos 

ao norte do centro da cidade, como a fazenda Macaúbas, fazenda Pau 

d’alho, fazenda São Paulo e o atual Haras São Sebastião (que foi sendo 

desmembrado e não foi possível identifi car o seu nome da época em 

que era produtor cafeeiro). 

Figura 196: Implantação da fazenda Canta Galo. Imagem aérea. Fonte: Google Earth.
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4.2 PROGRAMA, ACESSOS E FLUXO

A fi m de sistematizar as informações levantadas, organizou-se 

uma tabela comparativa constando o programa de cada uma das cin-

co edifi cações, dividido em função do estabelecimento de cinco áreas 

(social, íntimo, serviço, negócios e hospedagem). Essa ferramenta nos 

auxiliou a analisar a questão do programa e nos permitiu afi rmar, que 

não existe uma constante em relação à quantifi cação do programa 

nas fazendas remanescentes no período cafeeiro em Ribeirão Preto, 

sendo possível observar apenas a repetição de alguns cômodos nas 

habitações estudadas. 

TABELA 1 – Sistematização do progra-
ma das casas sedes remanescentes do 
período cafeeiro no Município de Ribei-
rão Preto.
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O primeiro fator, então, que chamamos a atenção nesta compa-

ração é a questão da escala, ou seja, da dimensão da habitação, tendo 

a fazenda Boa Vista, a maior estudada, aproximadamente 600 m² de 

área construída, e a fazenda Santa Luzia, o menor exemplar estudado, 

aproximadamente 250 m². Outra maneira de exemplifi car a diferença 

de área dessas edifi cações seria pela quantidade de dormitórios, ten-

do a fazenda Boa Vista a quantidade de oito e a fazenda Santa Rosa a 

quantidade de três dormitórios. Desta maneira, em consequência des-

tas dimensões tão variadas podemos observar a variação no progra-

ma, principalmente quantitativamente.

Sabendo-se que em relação ao programa não podemos estabe-

lecer uma constante em sua quantifi cação, afi rmamos que foi possível 

identifi car uma característica contínua no estudo do programa dessas 

fazendas, ou seja, a divisão em cinco áreas. As cinco áreas são: social, 

íntima, serviço, negócios e hospedagem, sendo sua presença frequen-

te, mas com o programa dentro destas áreas fl exível. 

Os programas 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, geralmente apenas um, para tropeiros e 

viajantes que estavam de passagem e pediam abrigo para pernoitar. 

Algumas variações podem ser encontradas, mas são pontuais, como 

o caso da extensa área de serviço da casa sede da fazenda Boa Vista, 

que inclui além da cozinha e da cozinha suja, locais como o paneleiro 

e o roupeiro. 

Das fazendas estudadas as que apresentavam a divisão em cin-

co áreas (social, íntima, serviço, negócios e hospedagem) foram as 

seguintes: fazenda Boa Vista, fazenda Santana e fazenda Santa Lu-

zia. Na fazenda Santa Rosa existe a divisão em quatro áreas, sem o 

aparecimento da área de hospedagem e na fazenda São Manoel, não 

encontramos a presença da hospedagem, nem da área de negócios, 

pois como vimos no estudo de caso, essa edifi cação é complementada 

por um escritório de negócios que se localiza afastado do corpo da 

edifi cação. 

Uma observação deve ser feita neste ponto da análise. Foram 

utilizados os dados colhidos em levantamento de modo a se chegar 

o mais próximo possível do programa original da edifi cação. Princi-

palmente no caso a fazenda Santa Luzia, assume-se a planta redese-

nhada por esta pesquisa através do depoimento da atual proprietária. 

Não se sabe se este foi o programa de projeto (se é que havia projeto 

destas habitações), até acredita-se que este não fosse o programa de 

projeto, principalmente em função da existência de sanitários, uma vez 

que estas datam do fi nal do século XIX, início do século XX, e essas 
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facilidades de água encanada e luz elétrica foram chegando gradual-

mente ao longo do século XX. 

Figura 199: Programa da fazenda Boa Vista. Desenho: Ana Carolina Gleria. Figura 200: Programa da fazenda Santa Rosa. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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Figura 201: Programa da fazenda Santana. Desenho: Ana Carolina Gleria. 
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Figura 202: Programa da fazenda São Manoel. 
Desenho: Ana Carolina Gleria.
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Figura 203: Programa da fazenda Santa Luzia. Planta atual e recomposição da planta 
no inicio da década de 1970. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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O comparativo das plantas com a defi nição das áreas do progra-

ma divididos em cinco usos (social, íntimo, serviço, negócios e hos-

pedagem), nos permite ainda afi rmar que a distribuição destas áreas 

também se mostra pouco variável. Repete em todos os desenhos o 

centro do volume frontal dedicado ao convívio social, tendo nas suas 

margens as áreas intimas e nos fundos as áreas de serviço. Quando da 

existência das áreas de negócio e hospedagem, sua localização é na 

parte frontal da habitação, de preferência com acesso pela varanda, 

ou pelo vestíbulo, a fi m de preservar a intimidade da família do fazen-

deiro.

Em função da existência de levantamentos realizados por outros 

pesquisadores, foi possível analisar mais duas plantas de casas sede 

do período cafeeiro no Município de Ribeirão Preto, sendo elas: fazen-

da Monte Alegre e fazenda São Sebastião do Lageado. O redesenho 

da fazenda Monte Alegre foi possível com base no levantamento de 

Antonelli, Cunha, Silveira e Tramontaro (1980) e o redesenho da fazen-

da São Sebastião do Lageado foi possível graças ao levantamento de 

Benincasa (2003). 

A análise das plantas da fazenda Monte Alegre e da fazenda São 

Sebastião do Lageado reforça nossa afi rmativa da divisão em cinco 

áreas ser uma característica contínua, uma vez que em ambos os ca-

sos observarmos o partido ser dividido dessa maneira. 
Figura 204: Planta da fazenda Monte Alegre. Desenho: Ana Carolina Gleria. Levanta-
mento: Antonelli, Cunha, Silveira e Tramontaro (1980).
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Conforme demonstrado nos capítulos anteriores, ao longo dos 

estudos referenciados sobre as casas sede das fazendas cafeeiras do 

município de Ribeirão Preto, os acessos dessas habitações se relacio-

nam diretamente com a distribuição das áreas de uso. Habitualmente 

observam-se, no mínimo, três acessos: o social através da fachada 

frontal; o íntimo em uma das laterais; e um de serviço, pelos fundos 

da edifi cação. Quando da existência das áreas de negócio e hospeda-

gem, o acesso utilizado é o frontal. 

É interessante notar que as varandas, elementos de acesso às 

edifi cações, na maioria das vezes também demonstram uma ligação 

com a distribuição das áreas de uso, esta característica fi ca muito 

clara no estudo de caso da fazenda Boa Vista, visto que esta edifi ca-

ção tem três acessos e três varandas, cada uma claramente destinada 

para um uso. Em função das edifi cações serem implantadas em uma 

encosta de morro com o aproveitamento do subsolo para a utilização 

de porão, as outras fazendas analisadas com exceção da fazenda Boa 

Vista, são assobradadas na fachada frontal e se acomodam ao terre-

no, encostando a parte posterior no chão e por isso não apresentam 

varanda na parte fachada dos fundos e sim, um acesso direto com 

pequenas escadas de acesso, contendo dois ou três degraus. 

Assim como no caso da análise referente ao programa da edi-

fi cação, as plantas da fazenda Monte Alegre e da fazenda São Se-
Figura 207: Planta do programa da Fazenda São Sebastião do Lageado.
Desenho: Ana Carolina Gleria. Levantamento: Benincasa (2003).
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bastião do Lageado também reforçam nossa argumentação sobre os 

acessos da edifi cação. 

O caso da fazenda Monte Alegre é interessante notar que se 

trata de um exemplar com varanda corrida nos três lados da edifi ca-

ção, se diferenciando da fazenda Boa Vista que apresenta varandas 

independentes. Mas apesar de ter uma varanda contínua, seus aces-

sos também podem ser separados pelos usos através das portas que 

Figura 210: Planta de acessos da 
fazenda Santana.
Desenho: Ana Carolina Gleria.
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se abrem para varanda. Observamos ainda, que esta varanda tem o 

acesso através de três escadas e propomos a hipótese de que cada 

escada tivesse uma função, sendo a dos fundos de serviço, a lateral 

de passagem íntima e a frontal com o acesso social, incluindo também 

de negócios e de hospedagem. 

No caso da fazenda São Sebastião do Lageado, a varanda fron-

tal e lateral também são parcialmente contínuas, sendo interrompi-

das apenas pelas escadas de acesso. Nota-se que essa edifi cação 

apresenta acessos social, juntamente com acesso de negócios e 

hospedagem e acesso de serviço, mas diferentemente de todas as 

outras não apresenta acesso íntimo diretamente da parte externa da 

edifi cação. 

Assim como a questão dos acessos, os fl uxos dessas habitações 

também podem ser determinados pela divisão das cinco áreas (social, 

íntimo, serviço, negócios e hospedagem). Com exceção da casa sede 

da fazenda Monte Alegre, em nenhuma outra casa sede visitada foi 

constatada a presença de corredores de circulação, sendo assim, o 

fl uxo dessas habitações acontece através da passagem dos próprios 

cômodos. 

Percebe-se uma hierarquia nos fl uxos e na circulação das casas 

sede de fazendas remanescentes do ciclo cafeeiro. Se analisarmos as 

plantas com a setorização do programa em áreas, podemos observar 
Figura 211: Planta de acessos da fazenda São Manoel. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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Figura 212: Planta de acessos da fazenda Santa Luzia. Planta atual e recomposição 
da planta no início da década de 1970. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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que para chegarmos até as áreas íntimas é preciso percorrer as áreas 

sociais. O acesso segregado destas áreas é outra evidência que havia 

a preocupação de fl uxos e passagem pela edifi cação, os trabalhado-

res, por exemplo, poderiam ter acesso na edifi cação pela porta dos 

fundos, não tendo que percorrer as áreas sociais da casa. Essa hie-

rarquia dos fl uxos era estabelecida provavelmente por uma conduta 

social, ou seja, a sua permissão de acesso dos cômodos da habitação 

acontecia de acordo com sua camada social e seu “papel” naquela 

habitação. Possivelmente não ocorria nessas edifi cações o livre tran-

sitar pela habitação. 

4.3 VOLUMETRIA E ESPACIALIDADE

Analisando a volumetria e a espacialidade das casas sede re-

manescentes do período cafeeiro em Ribeirão Preto, podemos afi rmar 

que existe uma constante: a presença das edifi cações no formato L. 

Das cinco fazendas estudadas minuciosamente, todas demonstram 

essa volumetria e das outras dez selecionadas encontramos apenas 

duas exceções. Somando em números, de quinze fazendas analisadas, 

apenas duas apresentam variações em planta que não seja a volume-

tria em L: a casa sede da fazenda São Sebastião do Lageado e a casa 

sede da fazenda Santa Rita. 

Como demonstrado anteriormente, a partir de estudos anteriores 

conseguimos o acesso à planta da fazenda São Sebastião, onde pode-

mos constatar que se trata de um retângulo, apenas com uma pequena 

saliência da sua varanda frontal. No caso da fazenda Santa Rita não 

existe registro em planta, mas através das imagens externas e da foto 

aérea é possível afi rmar ser uma planta em U. 

Outras fazendas em que não foi possível o acesso de reconhe-

cimento quando observadas por imagens ou mesmo através da foto 

aérea, confi rmam a predominância da planta em L, como por exemplo, 

a fazenda Santa Cândida, fazenda Santa Adelaide e a fazenda Con-

quista; o que nos permite ainda, localização de mais algumas exce-

ções como o caso da atual fazenda Santa Esília, antiga fazenda União, 

que se trata de uma edifi cação retangular, aparentemente com duas 

saliências referentes à varanda frontal e a varanda lateral. 

Com o intuito de estudar a fundo a volumetria dessas habitações, 

foi proposto o exercício de decompor as formas encontradas em plan-

ta até chegar a uma forma básica. Para isso, foi utilizado os desenhos 

realizados em AutoCAD através do levantamento métrico e se eliminou 

a parte interna, desconsiderou-se as varandas, escadas e saliências 

externas e por fi m, propõe-se a inserção de uma máscara colorida 

para cada uma das edifi cações com o intuito de analisá-las de manei-

ra comparativa. 
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Após esse procedimento com as cinco edifi cações, sobrepomos 

todos os cinco desenhos alinhando-os na lateral direita, para tal, foi 

preciso espelhar a forma da fazenda São Manoel e da fazenda Santa 

Luzia. A partir da análise resultante deste exercício é possível afi rmar 

inicialmente que apesar da predominância da volumetria em L, não 

existe uma dimensão padrão, nem tão pouco uma proporção dos re-

tângulos.

Mas observando de maneira mais criteriosa nossa resultante 

inicial da sobreposição das volumetrias, podemos perceber que algu-

mas formas tangenciam outras, e algumas chegam muito próximo de 

outras. Olhando com muita atenção a imagem acima, percebeu-se que 

talvez essa volumetria estivesse muito próxima para ser um acaso e 

pensando em possíveis aproximações durante o processo de levan-

tamento, propomos um arredondamento das formas, de maneira que 

as formas fossem coincidentes entre si. Para isso não foi necessário 

grande modifi cações, apenas aproximações que variaram de alguns 

centímetros até aproximadamente dois metros. 

A resultante dessas aproximações nos leva a concluir que talvez 

Figura 215: Fazenda Santa Esíllia, antiga fazenda União. Fica claro através da análise iconográfi ca que a volumetria desta habitação se refere a um retângulo. 
Fonte: Google Earth e http://www.cachacagabriela.com.br/
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Figura 216: Volumetria da fazenda Boa Vista. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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Figura 217: Volumetria da fazenda 
Santa Rosa. Desenho: Ana Caro-
lina Gleria. 

Figura 218: Volumetria da fazenda 
Santana. Desenho: Ana Carolina 
Gleria.
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Figura 219: Volumetria da fazenda 
São Manoel. Desenho: Ana Caro-
lina Gleria.

Figura 220: Volumetria da fazenda 
Santa Luzia. Desenho: Ana Caro-
lina Gleria.
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a construção dessas edifi cações não fosse de maneira tão empírica 

quanto se tem imaginado. Mesmo se aceitando a hipóteses que essas 

casas não foram construídas através de um projeto, sem a presen-

ça de um arquiteto, é possível propor que estes construtores seguiam 

normas maiores do que apenas o saber local. Evidente que este exer-

cício proposto aqui não é capaz de provar através da análise formal a 

procedência dessas construções, mas nos traz a hipótese que estes 

construtores trabalhavam com alguma ferramenta projetual, podendo 

ser algum manual prático de construção. 

O estudo da volumetria proposto se refere ao estudo formal das 

plantas. Para a denominação sobre o estudo das massas das facha-

das e dos volumes sólidos dessas habitações, usaremos a nomencla-

tura de espacialidade. Para analisarmos a questão da espacialidade 

foi proposto um exercício próximo ao estudo comparativo das plantas, 

porém neste caso sem que houvesse a sobreposição. Procurou-se re-

duzir as fachadas frontais apenas ao essencial da construção, elimi-

nando todas as aberturas, frisos, ornatos, etc. 

A partir do resultado do exercício com as fachadas das casas 

sede de fazendas estudadas foi possível chegar a duas conclusões. A 

primeira se refere ao gabarito das edifi cações, e assim como mencio-

nado em planta, essas habitações não demonstram a mesma escala. 

A casa sede da fazenda Boa Vista, além de ser a maior edifi cação em 
Figura 221: Resultante inicial da sobreposição das volumetrias. Desenho: Ana Caro-
lina Gleria.
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área construída, também se mostra a que tem maior altura, com uma 

diferença razoável de aproximadamente três metros a mais do segun-

do lugar. A segunda edifi cação mais alta seria a casa sede da fazenda 

São Manoel, e as outras três, Santa Rosa Santana e Santa Luiza apre-

sentam altura semelhante. 

A segunda conclusão que podemos tirar a partir da análise da 

espacialidade dessas habitações rurais, refere-se à acomodação da 

edifi cação no terreno. Como comentado no estudo das implantações, 

é uma constante a presença de edifi cações construídas de maneira a 

aproveitar o declive para a construção de um porão, e no que refere 

à espacialidade existe a predominância dessas edifi cações estarem 

construídas em uma base plana elevada na parte frontal, aproveitando 

o declive na lateral da implantação, chegando a encostar no solo nos 

fundos da edifi cação. Em razão disso, observamos a presença em to-

dos os exemplares estudados da escadaria frontal, geralmente encon-

trada no centro da edifi cação, com exceção da fazenda Santana. 

O destacamento das varandas também pode ser observado de 

maneira nítida nas imagens. Nas fazendas Boa Vista, Santa Rosa e São 

Manoel, esse destacamento da varanda frontal acontece de maneira 

a se deslocar como corpo central, no caso da fazenda Santana esse 

deslocamento é lateral, e na fazenda Santa Luzia a varanda encontra-

se embutida na alvenaria. 
Figura 222: Resultante da sobreposição de formas após arredondamentos que va-
riam de poucos centímetros até dois metros. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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Figura 225: Volumetria da fazenda 
Santana. Desenho: Ana Carolina 
Gleria. 

Figura 226: Volumetria da fazenda 
São Manoel. Desenho: Ana Caro-
lina Gleria. 
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Figura 227: Volumetria da fazenda Santa Luzia. Desenho: Ana Carolina Gleria. 
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4.4 PARTIDOS ADOTADOS

Partido – Na arquitetura, é o nome que se dá à consequência formal de 

uma seria de determinantes, tais como o programa do edifício, a con-

formação topográfi ca do terreno, a orientação, o sistema estrutural 

adotado, as condições locais, a verba disponível, as codifi cações das 

posturas que regulamentas as posições e, principalmente, a intenção 

plástica do arquiteto (...) (CORONA E LEMOS, 1989, p. 360).

Sobre o partido arquitetônico adotado nessas habitações, no que 

se refere às intenções plásticas e aos preceitos estéticos, o primeiro 

fato observado foi a heterogeneidade encontrada durante os levanta-

mentos. Ao longo dos estudos referenciados, fi cou visível a impossibi-

lidade de constatar a presença de constantes nas características que 

se referem ao partido. 

É importante ressaltar que nenhuma dessas casas sede são edi-

fícios com fi liações estilísticas fi éis, porém no decorrer dos estudos de 

caso identifi caram-se pequenas sutilezas e alguns elementos estilís-

ticos da “casa paulista”, da “casa mineira”, da arquitetura clássica e 

acadêmica, do ecletismo e do pitoresco. Sendo assim, a intenção des-

te estudo é indicar como, e onde estão edifi cados os estilemas dessas 

habitações. 

Propõe-se organizar este estudo iniciando pela “casa paulis-

ta”, que foi sistematizado através do estabelecimento das bandeiras, 

em meados do século XVII, como a “casa bandeirista”. Como vimos 

no capítulo inicial, a descrição de Saia (1972, p. 130) da “casa ban-

deirista” aponta para a forte presença do retângulo, com telhado em 

quatro águas, e a divisão da planta em três faixas: frontal com uma 

varanda embutida entre a capela e o quarto de hospedes, central com 

uma grande sala e quartos laterais e nos fundos mais um lanço de dor-

mitórios. Ao longo de nossos estudos de caso, identifi cou-se em dois 

exemplares a presença de traços desta composição, na casa sede da 

fazenda Santana e na casa sede da fazenda Santa Luzia. 

Em ambos os casos o retângulo frontal está acompanhado por 

um anexo posterior formando uma volumetria em L. Algumas evidên-

cias nos permitiram propor esta hipótese de cronologia construtiva, 

da parte posterior ser um anexo, de maneira a se isolar este retângulo 

frontal e permitir uma comparação formal entre o trecho dessas edifi -

cações com a “casa bandeirista”. 

Este exercício realizado de maneira comparativa, nos permite 

identifi car algumas características comuns entre a casa sede da fa-

zenda Santana e a casa sede da fazenda Santa Luzia, com as plantas 

da casa Bandeirista do Butantã e da casa do Padre Inácio. Realizando 

a análise no sentido das características gerais em direção às especí-

fi cas, podemos observar a volumetria retangular com uma proporção 
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semelhante em ambos os casos. De maneira emblemática deste par-

tido, constatamos o aparecimento do alpendre frontal embutido por 

dois cômodos, no caso dessas fazendas pelo quarto de hóspedes e 

pelo escritório de negócios, nas casas bandeiristas pelo quarto e hós-

pede e pela capela. No caso da fazenda Santa Luzia essa varanda está 

formalmente aparente, inclusive na iconografi a localizada, porém no 

caso da fazenda Santana existem evidências formais que nos indica-

ram uma suposta localização, que está proposto nos desenhos. 

Outra importante característica da casa bandeirista presente 

nestas duas casas sede, seria a divisão em três faixas de uso. A pri-

meira faixa seria referente ao alpendre com os dois cômodos laterais, 

a faixa intermediária prioriza o espaço central onde está localizado 

uma sala rodeadas nas laterais por dormitórios, e a faixa dos fundos 

seria referente às áreas íntimas de dormitório. 

Essas são as características semelhantes, mas também é possí-

vel identifi car alguns pontos de discordância entre o partido da casa 

Figura 228: Fazenda Santana. Destacado corpo da edifi cação analisada comparati-
vamente com a casa bandeirista. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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bandeirista e esses trechos dessas casas sede. Assinalamos como 

ponto de discordância a técnica construtiva, por não ser edifi cado 

com taipa de pilão e sim de alvenaria estrutural de tijolos cerâmicos; 

e a escolha da implantação em desnível, em detrimento de uma plata-

forma, natural ou artifi cial como no caso do partido tradicional da casa 

bandeirista, demonstrando que estes não são casos emblemáticos 

deste partido arquitetônico. 

 A implantação à meia encosta de modo a aproveitar o decli-

ve do terreno nestes exemplares, nos remete ao segundo partido que 

poderia referenciar essas edifi cações, a “casa mineira”. Como vimos 

durante a análise da implantação, existe uma constante de implantar 

essas habitações de maneira a acomodar a casa no terreno, caracte-

rística descrita por Cruz (2010, p. 51) para complementar a descrição 

da família tipológica do Sul de Minas Gerais. Sendo assim, podemos 

Figura 229: Fazenda Santa Luzia. Destacado corpo da edifi cação analisado compara-
tivamente com a casa bandeirista. Desenho: Ana Carolina Gleria. 
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comparar qualquer uma de nossas fazendas estudadas nesta pesqui-

sa com a fazenda Pitangueiras localizada no sul de Minas Gerais. 

Outra característica assinalada por Cruz (2010, p. 45) sobre as 

fazendas da região sul de Minas Gerais é a presença de escadas ex-

ternas, descobertas, construídas através da técnica de alvenaria de 

pedra perpendicular a fachada. As fazendas que apresentam essa 

característica no Município de Ribeirão Preto são as casas sede das 

fazendas: Boa Vista, São Manoel, Santa Luzia, São Joaquim e Canta 

Galo. Nas casas sede das fazendas: Santa Rosa, Santana, São Sebas-

tião do Lageado, Santa Maria, Santa Rita e Monte Alegre, observamos 

a escadaria paralela a edifi cação, mas também de maneira externa e 

descoberta. 

Figura 230: Planta da casa Bandeirista do Butantã e da casa do Padre Inácio. Fonte: 
Katinsky, 1972, s/p.
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a constante do aparecimento de varandas em todos os casos estuda-

dos. Na fazenda Boa Vista encontramos três varandas: duas laterais e 

uma frontal; na fazenda Santa Rosa observa-se apenas uma varanda 

em formato L que percorre a fachada frontal e lateral com apenas um 

elemento, na fazenda Santana a varanda passa a impressão de ser um 

L, mas com a escada interrompendo a passagem se torna duas varan-

das segregadas, uma frontal e uma lateral; no caso da fazenda São 

Manoel existe duas varandas, uma frontal e uma lateral, e da mesma 

maneira ocorre na fazenda Santa Luzia. 

Freitas (1986, p. 37) afi rma que a implantação das varandas da 

casa mineira rural era voltada para o norte, de modo a tomarem muito 

sol no inverno e pouco sol no verão. As casas sede que demonstram 

essa implantação de varanda frontal voltada para o norte são das fa-

zendas: Santa Rosa, Santana e São Manoel. 

Muitas outras características da “casa mineira” são encontra-

das nas casas sede das fazendas do período cafeeiro no município de 

Ribeirão Preto. Vamos iniciar a partir da afi rmação de Vasconcellos 

(1957, p. 8) que a primeira solução encontrada de morar dos mineiros 

foi o rancho e posteriormente novas edifi cações alteadas no chão por 

um embasamento, adotam uma confi guração retangular, muitas vezes 

derivada da reunião de quadrados. Sim, como vimos na análise da vo-

lumetria, as plantas localizadas são predominantemente em formato de 

L, ou seja, uma combinação de dois retângulos. Menezes (in SANTOS, 

2007, p. 41) acrescenta que planta de predominância quadrada sofre 

acréscimos com existência de puxados nas cozinhas. Como vimos na 

questão do programa, as áreas destinas ao serviço geralmente estão 

localizadas na parte posterior dessas edifi cações. 

Seguindo na pontuação das características da “casa mineira” 

sistematizado por Menezes (in SANTOS, 2007, p. 41) nos deparamos a 

descrição de telhados prolongados que abrigam a varanda; como ob-

servado nas laterais da fazenda Boa Vista e principalmente de manei-

ra muito “mineira” no caso da fazenda Santana. Porém assim, como no 

caso da arquitetura paulista bandeirante, também podemos assinalar 

aqui diferenças entre essa arquitetura dita mineira e as casas sede do 

período cafeeiro em Ribeirão Preto, entre elas: a diferença entre o pro-

cesso construtivo de estrutura autônoma de madeira e vedação leve 

para como mencionado, a estrutura de alvenaria estrutural de tijolos 

cerâmicos; e a ausência de oratórios e capelas internas da habita-

ção. 

No decorrer dos estudos referenciados, percebeu-se que as 

bases para um estudo da arquitetura das sedes de fazenda de café 

da região de Ribeirão Preto no período de 1870 a 1930, não pode en-

tretanto, bastar-se no reconhecimento das características da moradia 

rural das fazendas cafeeiras de princípios a meados do século XIX, de 
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outras regiões, e da moradia rural típica dos séculos anteriores, cujo 

reconhecimento foi sendo sistematizado por vários autores, permitin-

do o estabelecimento dos padrões tradicionais da “casa paulista” e da 

“casa mineira”. 

Como explicitado no primeiro capítulo deste trabalho, a chega-

da da ferrovia, traz a facilidade de comunicações e deslocamentos; 

a organização produtiva do campo a partir de uma mentalidade em-

presarial capitalista, permite que a família dos fazendeiros se ausen-

te por períodos prolongados e estabeleça sua moradia permanente 

prioritariamente nos centros urbanos; se incrementam as viagens, 

quando se conhecem e se importam novidades culturais e técnicas 

presentes nas grandes cidades nacionais e internacionais através das 

imigrações. Essas e outras peculiaridades daquele momento vão tam-

bém infl uenciar a construção, os materiais e técnicas empregados, o 

agenciamento dos ambientes, a quantidade e qualidade dos acaba-

mentos presentes nas sedes das fazendas cafeeiras. Assim, embora 

a arquitetura dessas sedes apresentem uma importante continuidade 

de características oriundas da casa bandeirista, paulista e mineira, do 

açúcar e dos primeiros estabelecimentos do café, essas casas, e sua 

arquitetura, também irão diferir, em muitos pontos fundamentais des-

sas tradições. 

Uma possível hipótese que pareceu importante verifi car seria a 

da infl uência concomitante e não exclusiva, de traços advindos dos 

conhecimentos e padrões arquitetônicos e estéticos eruditos próprios 

do século 19, em especial, a arquitetura clássica e acadêmica, inclu-

sive, a presença da sensibilidade eclética e pitoresca. O assunto já foi 

aventado por alguns autores, como Vladimir Benincasa e Daici Ceribeli 

de Freitas, e esta pesquisa visa corroborar e ampliar as constatações 

dos referidos trabalhos. 

Evidencia-se que nenhuma das casas sede estudadas são edi-

fícios canônicos da arquitetura clássica, nem emprega suas propor-

ções, seus elementos de composição, os detalhes das ordens gregas 

ou romanas; contudo, ao analisarmos as fachadas dessas edifi cações, 

podemos assinalar o aparecimento de alguns elementos da arquitetu-

ra clássica e da arquitetura neoclássica. 

A primeira característica compositiva externada nessas facha-

das, em referência à arquitetura clássica é a divisão tripartida entre 

base, corpo e coroamento. Como vimos, a base em sua maioria confi -

gura um porão, o corpo seria a morada e o coroamento estaria repre-

sentado na cobertura e em alguns casos no tratamento diferenciado 

dos ornatos de madeira que fecham estas coberturas. 

A composição da fachada através do destacamento do corpo 

central com duas alas laterais também pode ser observada na maioria 

dos casos, nas fazendas: Boa Vista, Santa Rosa e São Manoel. Das ou-



243

tras dez fazendas estudadas o mesmo acontece: todas são compostas 

pela divisão tripartida e a maioria apresenta o destacamento do corpo 

central com duas alas laterais. 

Outra característica compositiva referente ao classicismo pode 

ser assinalada no estudo dessas casas sede: a questão da modenatu-

ra. A modenatura das fachadas pode ser observada de modo a acom-

panhar o ritmo constante das aberturas, como janelas e portas. Com 

exceção do corpo esquerdo da fazenda Santana, todas as fachadas 

frontais estudadas apresentam esse ritmo bem defi nido, entre cheios 

e vazios. Ao se desenhar o levantamento, esse fato foi observado com 

curiosidade, porque muitas vezes a abertura não estava centralizada 

no ambiente em que estava localizado em planta, mas sim em respeito 

Figura 234: Fachada frontal da casa sede da fazenda Boa Vista, assinalando a divisão 
tripartida e o destacamento do corpo central. Desenho: Ana Carolina Gleria.
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Figura 235: Fachada frontal da 
casa sede da fazenda Santa 
Rosa, assinalando a divisão tri-
partida e o destacamento do cor-
po central. Desenho: Ana Caroli-
na Gleria.

Figura 236: Fachada frontal da 
casa sede da fazenda São Mano-
el, assinalando a divisão tripar-
tida e o destacamento do corpo 
central. Desenho: Ana Carolina 
Gleria.
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às dimensões externas em relação à outras aberturas. 

Os casos com o ritmo mais constante foram a casa sede da fa-

zenda Santa Rosa, com a dimensão das aberturas invariavelmente me-

dindo 1,20 cm e o distanciamento entre elas de 0,90 cm, tendo deixado 

o vão de 2,40 para a abertura da porta localizada de maneira central 

na fachada; e a fazenda São Manoel, a mais modular de todas, com 

a dimensão constante de 0,90 cm de cheios e de vazios, sendo o vão 

deixado para a porta também modular com 3,60 cm. Nesta questão, 

predominante também foi à centralidade da porta principal em relação 

às aberturas das janelas. 

Observamos em apenas três exemplares remanescentes desse 

período detalhes pontuais que remetem à composição clássica. O pri-

Figura 239: Modenatura da fachada da casa sede da fazenda Santa Rosa. Desenho: 
Ana Carolina Gleria.
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Outro elemento localizado trata-se de uma pequena platiban-

da retangular na fachada frontal da casa sede da fazenda Invernada, 

vedando o topo do edifício. Pode se observar na mesma fachada a 

presença de lambrequins ornamentados de madeira, o que nos leva 

ao nosso próximo fator de análise, a presença de características do 

ecletismo.

Como vimos nos primeiros capítulos a ornamentação consiste 

em uma das características do ecletismo, que segundo Rocha-Peixoto 

(in Czajkowski, Jorge, 2000 p. 10) “é uma roupagem que reveste a ar-

quitetura para que fi quem ocultos os elementos desagradáveis, artis-

Figura 242: Porta da fazenda Santa Maria, com moldura ornamentada com frisos em 
arco pleno. Fonte: RCIC, 2012.

Figura 243: Detalhe da platibanda na fachada frontal da fazenda Invernada. Fonte: 
RCIC, 2012.
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ticamente inaceitáveis e o funcionamento mecânico da construção”. 

Esta qualidade de ornamentação pode ser observada em algumas das 

casas sede estudadas, tanto externa quanto internamente. 

Internamente algumas dessas fazendas apresentam um apuro 

muito grande nos acabamentos, como nos desenhos das esquadrias 

que raramente são lisas, apresentando frequentemente o emprego de 

almofadas em alto relevo e frisos em baixo relevo como ornamenta-

ção, mobiliário de madeira, louças pintadas, paredes e forros com pin-

tura mural ou pintadas com o uso do estêncil. As pinturas podem ser 

observadas em especial na fazenda Boa Vista. Em decorrência da pas-

sagem do tempo e das difi culdades de conservação, a maioria dessas 

fazendas já não registram mais a presença de pinturas, mas a maioria 

dos proprietários afi rmaram sua existência por baixo das camadas de 

tinta mais recentes. 

Externamente podemos observar a ornamentação nos fecha-

mentos em madeira, em especial o uso de lambrequins, que nos re-

mete ao “estilo” de arquitetura conhecida como “de chalé”. As casas 

sede pesquisadas que exibem lambrequins em suas fachadas são: 

fazenda Boa Vista, fazenda Santana, fazenda Monte Alegre, fazenda 

Olhos d’Água e fazenda Santa Maria. 

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 Lageado, por 

exemplo, exibe um fechamento da cobertura, em que uma das facha-

das apresenta um trabalho em madeira. 

A fazenda Santa Rita diferente das citadas anteriormente não 

exibe ornatos de madeira em sua fachada. Curiosamente enquanto na 

maior parte dessas edifi cações se observa a presença de elementos 

Figura 244: Detalhe da ornamentação de madeira na fazenda Boa Vista. Fonte: Ar-
quivo Pessoal.
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a edifi cação, a ampla dimensão dos cômodos, sua quantidade, a pre-

sença de facilidades “modernas”, então pouco usuais, como água en-

canada e luz elétrica e o requinte nos acabamentos decorativos, tanto 

externos quanto internos. 

Semelhantes características são apresentadas por Downing 

(1969) em sua publicação e assinaladas como elementos pitorescos 

que foram observados nessas casas sede; como por exemplo: a fun-

cionalidade das formas geométricas adotadas e, em especial, a prefe-

rência pela assimetria, principalmente no que se refere à volumetria; 

a  presença de ornamentação, ou ainda, a utilização de coberturas de 

grande altura de maneira a realçar a imponência destes edifícios. 

Outras analogias foram propostas de maneira pontual e em cada 

caso, como por exemplo, o comparativo da fazenda Boa Vista com as 

varandas da Columbandê, ou a comparação da loggia existente na fa-

zenda Santana com a tipologia dos bangalôs. 

Após o estudo dessas casas sede de fazenda do período ca-

feeiro do Município de Ribeirão Preto no que se refere aos partidos 

arquitetônicos, afi rmamos de maneira conclusiva que não é possível 

estabelecer uma constante única como tendo sido adotada, ressal-

tando ainda que essas edifi cações não fazem parte de uma fi liação 

estilística fi el, mas merecem atenção ao serem examinadas para que 

não passem despercebidos traços e características estilísticas, mes-

mo que sua presença seja sutil. 

Mesmo sendo edifi cações construídas no Oeste Paulista entre o 

fi nal do século XIX e o início do século XX, essas habitações sofreram 

infl uências das tradições arquitetônicas cultas vigentes no mundo na-

quele período, os quais se encontram e se assemelham com as carac-

terísticas da “casa paulista” e da “casa mineira”, com o aparecimento 

de elementos do ecletismo e as sutilezas do pitoresco, mesmo sem 

que sejam totalmente abandonados os padrões da arquitetura clássi-

ca e acadêmica. 

4.5 TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

Ao analisar as fazendas cafeeiras do Município de Ribeirão Preto 

de maneira comparativa entre elas podemos identifi car muitas cons-

tantes no que diz respeito às técnicas construtivas. A materialidade 

dessas edifi cações mostra-se constante em quase todas as edifi ca-

ções, variando apenas na qualidade dos materiais de acabamento e 

no apuro dos detalhes, tanto externos quanto internos. 

Ao abordar essas construções Freitas (1994, p. 189) afi rma que a 

modernização que se deu na arquitetura foi gradual, sendo que até o 

ano de 1887 ainda se encontravam casas construídas com pau e barro 

no Município de Ribeirão Preto. Entretanto, durante os levantamentos 
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não foi encontrado nenhum remanescente edifi cado com técnicas de 

terra. 

A forte presença de imigrantes europeus entre os colonos, bem 

como crescente instalação de olarias, viabilizou o tijolo a um custo 

acessível e proporcionou o uso frequente da alvenaria de tijolos na 

região. Gradativamente, as antigas técnicas de pau-a-pique, taipa e 

adobe foram sendo abandonadas dando lugar às novas construções 

de tijolos. Todos os exemplares visitados foram construídos através da 

técnica de alvenaria de tijolos com variação na espessura da parede, 

de acordo com o tipo de assentamento. Como todas as construções 

analisadas estão íntegras, não foi possível analisar o tipo de assen-

tamento destas alvenarias, apenas a espessura sendo a maior da fa-

zenda Boa Vista com 40 cm e as internas das fazendas em geral com 

15 cm. 

As alvenarias externas e internas são predominantemente re-

vestidas, raramente deixando os tijolos argamassados à mostra. A 

única exceção encontrada é a casa sede da Fazenda Boa Vista, que 

não apresenta revestimento da alvenaria nos possibilitando afi rmar de 

maneira visual que a composição da argamassa de assentamento é de 

barro. Em outras fazendas, alguns trechos onde a alvenaria apresenta 

descolamento do revestimento, como o caso da casa sede da fazenda 

Santana, também observamos a presença da argamassa de assenta-

mento composta de barro. Não foi localizada nenhuma edifi cação ar-

gamassada com cimento, cal ou areia. 

Na fazenda São Manoel, por exemplo, foi possível observar uma 

mureta baixa na lateral direita da casa, que separa o pequeno pátio 

íntimo da área de plantação sem revestimento, exibindo sua alvenaria 

de tijolos com argamassa de assentamento de barro. Na fazenda Ser-

ra, que infelizmente teve sua casa sede demolida, podemos observar 

uma mureta baixa que delimitava a implantação da edifi cação com as 

mesmas características: alvenaria de tijolos revestida com argamassa 

de barro. 

Outra constante da materialidade das edifi cações é o apareci-

mento de um corpo acima do alicerce formando uma base na maioria 

dos casos até a altura do porão. No caso da fazenda Boa Vista, em 

função da ausência de revestimento, podemos afi rmar que a edifi ca-

ção tem alicerces e base de pedra. Em todos os casos esta base apa-

renta ser em alvenaria de pedra assentada com aparelho reticulado 

ou poligonal; porém ao observar a desagregação do revestimento de 

um trecho da colônia na fazenda Monte Alegre, que deixava à mostra 

a alvenaria, que era de tijolo cerâmico sendo a pedra apenas um re-

vestimento. Propõe-se aqui a hipótese que o mesmo pode acontecer 

nessas casas sede estudadas. Sendo assim, não há dados sufi cientes 

para esclarecer a cerca da materialidade dos alicerces e bases que 
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não estão a mostra em função do bom estado de conservação dos 

revestimentos dos edifícios. 

Sobre o revestimento das alvenarias, a metodologia utilizada 

também foi análise visual. Não foram realizadas prospecções, nem 

teste de composição e traço das argamassas, portanto, vamos traba-

lhar com hipóteses e utilizaremos os casos da fazenda Santana e da 

fazenda São Luís, que demonstram trechos de desagregação de re-

vestimento em alguns trechos da edifi cação. 

O emboço, composto por uma argamassa de regularização, pode 

ser analisado nestes casos em função da sua cor e textura, que se ca-

racteriza provavelmente como uma argamassa de cal e areia. Antes 

da camada de pintura, é possível identifi car uma camada de reboco 

fi no, que usualmente era preparada com nata de cal e areia fi na e pe-

neirada. É possível observar alguns trechos com o aparecimento do 

barro, porém se analisados sistematicamente podemos concluir que o 

barro nesse caso poderia fazer parte da argamassa de assentamento 

Figura 254: Mureta na fazenda São Manoel e na fazenda Serra. Em ambos os casos, podemos observar a alvenaria de tijolos argamassada com barro. Fonte: Arquivo pessoal.
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por estar entre os tijolos.  Em comparação dos dois casos, podemos 

observar que a fazenda Santana apresenta uma camada muito mais 

espessa de emboço em relação a fazenda São Luís. 

As esquadrias das casas sede do período cafeeiro também 

apresentam uma constante na questão da materialidade. São dividi-

das sempre em duas categorias: madeira ou ferro. Observamos muitas 

modifi cações e substituições nas esquadrias, sendo possível afi rmar 

que a maioria das esquadrias em madeira é original da época da cons-

trução, sendo as esquadrias de ferro substituições, principalmente por 

se tratar de basculantes localizadas nos sanitários e nas cozinhas. 

Encontramos dois modelos de esquadrias de madeira: as com 

folha lisa e as com almofadas e frisos em relevo. As casas sede apre-

sentam janelas e portas predominantemente com folhas almofadadas 

em relevo, porém encontramos algumas exceções, como o caso das 

janelas da fazenda Santa Luzia, como indicado no estudo de caso e 

das esquadrias da fazenda Santa Antônio da Boa Vista. 

As portas frontais são frequentemente diferenciadas das inter-

nas, apresentando maior detalhe nos acabamentos e desenhos mais 

requintados. As portas dessas edifi cações apresentam em geral, ban-

deira com vidro fi xo, alguns coloridos e outros lisos. Algumas janelas 

Figura 255: Base de pedra da fazenda Boa Vista e base de alvenaria de tijolos da casa 11 da colônia Milanesa da fazenda Monte Alegre. Fonte: Arquivo pessoal.
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também apresentam bandeira fi xa, embora esse elemento menos fre-

quente neste caso. As janelas também aparentam uma hierarquização 

em relação ao programa e ao uso da habitação: geralmente as janelas 

das áreas sociais têm suas folhas de abrir com almofadas internas e 

uma folha de vidro externa no modelo guilhotina; nas áreas íntimas 

esse esquema sofre o acréscimo de uma folha de madeira veneziana 

externa que permite a circulação de ar. Esses modelos se mostraram 

constantes no decorrer do levantamento, evidenciando algumas va-

riantes em algumas edifi cações. 

Os revestimentos dessas esquadrias também podem ser dividi-

dos em duas categorias: as esquadrias que apresentam pintura e as 

esquadrias com apenas uma camada de verniz, deixando exposta a 

madeira. Os dois tipos de revestimentos foram observados de maneira 

bem balanceada. Nas fazendas levantadas, aquelas que apresentam 

as esquadrias pintadas foram: fazenda Boa Vista, fazenda Santana, e 

fazenda São Manoel, tendo as fazendas Santa Rosa e Santa Luzia as 

esquadrias envernizadas. Nos estudos referenciados todos os caixi-

lhos foram desenhados para consultar os desenhos, ver imagens dos 

Figura 256: Trechos de desagregação de revestimento. Fazenda Santana e fazenda São Luis. Fonte: Acervo pessoal.
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capítulos anteriores. 

Os pisos dessas edifi cações também podem ser divididos em 

duas categorias: os pisos de madeira e os pisos cerâmicos. Ao longo 

dos levantamentos observamos muitos pisos substituídos ou modifi -

cados, principalmente das áreas molhadas como sanitários e cozinha. 

Na maioria dos casos os pisos originais estavam mais bem conserva-

dos nas áreas sociais. 

Em todas as cinco casas sede levantadas, o piso de madeira era 

de tábua corrida, soalho, com assentamento de junta seca, ou seja, 

justapostos com a fi xação de mata junta. Não foram encontrados pisos 

de taco de madeira ou parquet, tão-pouco pisos assentados com meia 

madeira ou com encaixe macho e fêmea, como ocorre em algumas 

casas da área urbana. O acabamento das cabeiras também não de-

monstra muita variação sendo predominante o uso de cabeiras a meia 

esquadria nos cômodos sociais e sem cabeira nos cômodos de uso 

intimo.  A maioria dos pisos cerâmicos, por sua vez, foram frutos de 

intervenções posteriores, porém ainda encontramos alguns ladrilhos 

originais como na varanda da casa sede da fazenda Santa Rosa, ou 

como os azulejos franceses da cozinha da fazenda Boa Vista, ambos 

coloridos com desenhos geométricos. 

A cobertura das edifi cações tem a fi nalidade de protegê-las das 

intempéries, conservando sua integridade, e nestas casas sede do pe-

ríodo cafeeiro não apresentam uma variedade muito grande em rela-

ção a sua materialidade. Nesta análise, propõe-se observar o telhado 

seguindo seus dois elementos: a estrutura e o entelhamento. 

Devido à integridade das edifi cações estudadas foi difícil o 

acesso físico à estrutura dos telhados. O único caso onde consegui-

mos observar um trecho foi na cozinha suja da fazenda Boa Vista, em 

função da ausência de forro, constatando que a estrutura do telhado é Figura 257: Porta frontal da fazenda São Manoel. Fonte: Arquivo pessoal.
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composta por tesouras e malha de madeira. Acredita-se que em todas 

as outras edifi cações encontra-se estrutura de madeira nos telhados, 

variando apenas o desenho dos montantes em função da volumetria 

de cada habitação. 

O entelhamento, assim como os pisos cerâmicos, em grande par-

te das habitações visitadas já foram alvo de substituições em função 

de sua fragilidade e da sua exposição constante a intempéries; portan-

to, não foi possível identifi car quais telhas são originais da construção 

e quais foram substituídas e ainda, se foram substituídas por telhas 

de mesmo modelo. As fazendas Boa Vista, Santa Rosa e São Mano-

el apresentam fechamento em telha francesa; enquanto as fazendas 

Santana e Santa Luzia apresentam fechamento em telha capa e canal. 

Acredita-se que a predominância fosse inicialmente de telhas capa 

canal que são características pela sua simplicidade e posteriormente 

com a chegada de materiais importados, houve o aumento do uso de 

telhas francesas. 

O forro, além de arrematar o acabamento da cobertura, tem nes-

sas edifi cações a função de hierarquizar os ambientes. Foi uma cons-

Figura 258: Ladrilho hidráulico e azulejo pintado na cozinha da fazenda Boa Vista; e ladrilho hidráulico na varanda da fazenda Santa Rosa. Fonte: Arquivo pessoal.
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tante observada quase na totalidade das edifi cações a diferenciação 

da qualidade e acabamento dos forros das áreas sociais, das áreas 

íntimas e das áreas de serviço. Podemos observar no levantamento 

fotográfi co dos estudos referenciados, que os forros das áreas sociais 

apresentam um acabamento mais elaborado, tendo frequentemente 

medalhões e ornatos em alto relevo nas salas de estar e de jantar. 

Os quartos dos dormitórios geralmente são lisos, e nas laterais alguns 

apresentam pequenas aberturas para proporcionar ventilação perma-

nente. O nível de requinte dos forros pode ser comparado com o nível 

de requinte da edifi cação como um todo sendo difícil estabelecer um 

modelo padrão único. Por exemplo, ao comparar o forro de um dos 

dormitórios da fazenda Boa Vista, onde observamos frisos e molduras 

laterais com aberturas para ventilação e pinturas com motivos geo-

métricos, com o forro da sala de estar da fazenda São Manoel prati-

camente liso apenas com um tabeira em meia esquadria, percebemos 

que apesar de teoricamente o forro do dormitório ter que ser mais sim-

ples isso não acontece. Dentro da própria edifi cação existe muitas va-

riações, a Boa Vista tem alguns quartos com forro liso e a São Manoel 

tem um ornato de medalha no forro de um dormitório. 

O forro das áreas de serviço, em especial das cozinhas, geral-

mente é vazado por meio de um fechamento treliçado, de maneira faci-

litar a dispersão do calor e da fumaça produzidos pelo fogão à lenha. 

Como vimos durante a análise da volumetria, a maioria dessas 

edifi cações aproveita a volumetria em L; sendo assim, o desenho do 

telhado é frequentemente a união das duas alas do quadrado com 

quatro águas em cada, resultando em uma volumetria recortada. Nas 

fazendas Boa Vista, Santana e Santa Luzia, o prolongamento da co-

bertura ocorre no fechamento da varanda; já nas casas das fazendas 

Santa Rosa e São Manoel, a cobertura da varanda se dá através de 

uma estrutura autônoma complementar. 

Sobre o revestimento interno, grande parte das edifi cações 

Figura 259: Trecho da estrutura do telhado aparente na cozinha suja da fazenda Boa 
Vista. Fonte: Arquivo Pessoal. 
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madeira, o emprego de pinturas ornamentais internas além de outros 

ornamentos, de maneira a trazer maior requinte para o interior dessas 

edifi cações. 

Figura 261: Pias dos dormitórios da fazenda Santana. Fonte: Arquivo Pessoal. 
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5. TRANSFORMAÇÕES ARQUITETÔNICAS

Ao longo da pesquisa e durante as análises comparativas, a fi m 

de se estabelecer constantes da arquitetura rural em Ribeirão Preto, 

notou-se que algumas características apresentadas por outros auto-

res, pesquisadores da arquitetura rural do café em outras regiões e, 

portanto, de outros períodos não podiam ser utilizadas para esta cida-

de. Sendo assim, visando corroborar e ampliar a pesquisa de Freitas 

(1994, p. 25), onde a autora afi rma que “a casa mudou”, propomos nes-

te capítulo assinalar quais foram e quando foram essas mudanças na 

arquitetura rural cafeeira, debatendo às transformações arquitetôni-

cas no município de Ribeirão Preto vindas juntamente com a “marcha 

do café”. 

A casa mudou na posição, em relação aos outros edifícios, na técnica 

construtiva, na divisão e nos diversos elementos. Tratamos da moder-

nização dessas casas; modernização da técnica construtiva, do estilo, 

da planta e divisão, da pintura e ornamento dos cômodos, dos novos 

ligados a revolução industrial como ferro, ladrilho hidráulico, enca-

namento e aparelho sanitário. Falamos do Ecletismo na Europa e sua 

infl uência nessas casas e dos vários estilos que aparecem. Compara-

mos algumas moradias construídas com infl uência dos vários estilos 

europeus (FREITAS, 1999, p.25).

Os estudos comparativos, apresentados no capítulo anterior 

– Constantes da Arquitetura rural em Ribeirão Preto –, discutem as 

edifi cações sobre os seguintes critérios: a implantação, o programa, 

acesso, fl uxo, volumetria, partido arquitetônico e técnicas construti-

vas; visando à demonstração de proximidade entre os fatores anali-

sados, nas fazendas cafeeiras do Município de Ribeirão Preto. Para o 

estudo das transformações arquitetônicas, a proposta é analisar as fa-

zendas cafeeiras do município de Ribeirão Preto em comparativo com 

outras fazendas de outros períodos e de outras regiões a fi m de se 

assinalar as mudanças encontradas. A metodologia de análise será a 

mesma adotada em toda a pesquisa, tendo início do geral com a abor-

dagem da implantação até o específi co com o estudo das técnicas 

construtivas. 

Os autores estudados para este trabalho que dedicaram suas 

pesquisas para o tema da arquitetura rural do café no Estado de São 

Paulo neste exercício comparativo foram: Luis Saia, Carlos Lemos, Vla-

dimir Benincasa, Neide Marcondes Martins, André Argollo Ferrão e 

Daici Ceribelli de Freitas. 

A fi m de abordar todas as regiões do estado que passaram pela 

“marcha do café”, adotou-se a divisão de regionais estabelecida por 

Benincasa por se tratar do trabalho mais abrangente de território. Pro-

põe-se sempre que possível, que seja estudado um exemplar de cada 
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região. O arquiteto fez a seguinte divisão de regiões: Vale do Paraíba, 

Central, Paulista-Mogiana, e zonas pioneiras do século XX. As cidades 

consideradas em cada região foram as seguintes: 

Vale do Paraíba: Aparecida, Areias, Bananal, Cruzeiro, Guaratinguetá, 

Lagoinha, Pindamonhangaba, Queluz, São Luiz do Paraitinga, São José 

do Barreiro, Taubaté e Tremembé. 

Central: Amparo, Bragança Paulista, Campinas, Itatiba, Itu, Jundiaí e 

Vinhedo. 

Paulista-Mojiana: Araraquara, Araras, Batatais, Bocaina, Brotas, 

Casa Branca, Cordeirópolis, Descalvado, Dourado, Franca, Ibaté, Itobi, 

Igarapava, Iracemápolis, Itapira, Jaboticabal, Jaú, Limeira, Mococa, 

Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Restinga, Ribeirão Bonito, Ribei-

rão Preto, Rio Claro, Sales de Oliveira, Santa Cruz das Palmeiras, Santa 

Gertrudes, Santa Lúcia, São Carlos, São João da Boa Vista e São José 

do Rio Pardo. 

Zonas Pioneiras do século XX: Agudos, Areiópolis, Bálsamo, Botuca-

tu, Braúna, Cafelândia, Catanduva, Catiguá, Estrela d´Oeste, Fernão, 

Gália, Garça, Guarantã, Jaci, Júlio de Mesquita, Jumirim, Laranjal 

Paulista, Lins, Lupércio, Neves Paulista, Novais, Penápolis, Pindora-

ma, Pirajuí, Pongaí, São Manuel, Tietê, Tupã e Vera Cruz (BENINCASA, 

2007, p. vii).

Ressaltamos a grande quantidade de trabalhos existentes sobre 

as fazendas cafeeiras no Estado de São Paulo e principalmente, o nú-

mero de edifi cações remanescentes levantadas por estas pesquisas. 

Em vista dessa quantidade, afi rmamos que a presente pesquisa procu-

rou estudar de maneira comparativa o maior número de casas sede de 

outros períodos e de outras regiões, em comparativo com as encontra-

das no Município de Ribeirão Preto, porém obviamente não foi possível 

abranger todas as casas sede levantadas por outros pesquisadores. 

Os estudos foram considerados por amostragens de alguns exempla-

res.

5.1 IMPLANTAÇÃO 

O primeiro fator de análise em nossos reconhecimentos críticos 

referenciados foi a questão de como estava implantada a casa sede 

em relação aos outros edifícios do complexo cafeeiro. Podemos afi r-

mar com base nos cinco estudos de caso referenciados, bem como 

através da observação de outras fazendas do município, que a organi-

zação espacial da implantação das fazendas de café do município de 

Ribeirão Preto se difere do “modelo clássico” apresentado por Saia 

(1972, p. 187) em relação às fazendas cafeeiras do Vale do Paraíba. O 

terreiro continua sendo o organizador do espaço com os edifícios de 
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trabalhos edifi cados ao redor deste, porém as habitações, tanto do tra-

balhador quanto do proprietário estão sempre localizadas afastadas. 

Em alguns casos podemos observar alguma proximidade das antigas 

colônias, mas não localizamos nenhum exemplar que tivesse o pátio 

fechado por edifi cações, como no “modelo clássico” encontrado no 

Vale do Paraíba, representado pela fazenda Pau d’Alho. 

Sobre a implantação da casa cafeeira no Vale do Paraíba, Saia 

(1972, p. 189) aponta a preferência pela localização da casa sede estar 

próxima a água corrente, atendendo às atividades domésticas, assim 

como próxima aos edifícios de trabalho, aproveitando a água na lava-

gem do café. Todos os autores abordados em sequência, corroboraram 

com esta observação de Saia sobre a implantação das casas rurais. 

Enquanto enunciado plástico, a sede rural se compõe de um conjunto 

de edifícios organizados de maneira hierarquizada e complexa em tor-

no de, ou em função do terreiro. 

Uma hipótese que poderia justifi car esta mudança na implanta-

ção do complexo cafeeiro teria infl uência direta com a transformação 

da mão de obra, que no Vale do Paraíba era composto predominan-

temente por escravos, e no caso do município de Ribeirão Preto por 

colonos imigrantes. A implantação fechada auxiliava o proprietário no 

controle de todo o processo de produção impedindo que houvesse fu-

gas. Com a abolição e a vinda dos imigrantes, o trabalhador era livre e 

esse tipo de controle passou a ser desnecessário, afastando assim, os 

edifícios e trazendo privacidade à família do fazendeiro. 

Acredita-se que os termos quantitativos também infl uenciaram 

esse afastamento dos edifícios de moradia do trabalhador em relação 

ao terreiro, e também a casa sede. Exemplifi cando, segundo Delaney 

e Lloyd (1913, p. 351) a fazenda Boa Vista abrigava 600 colonos em 120 

casas, que eram distribuídas em três colônias, e mais 63 casas indi-

viduais. Este relato nos evidencia a dimensão daquela propriedade e 

a impossibilidade de manter todos os trabalhadores sobre o olhar do 

proprietário. 

Outro exemplo da dimensão dessas propriedades no município 

de Ribeirão Preto é o caso da fazenda Guatapará, uma das maiores da 

região. Muito embora o distrito de Guatapará tenha sido emancipado 

no ano de 1938, no ano da compra de suas terras em 1885 por Martinho 

Prado Junior, bem como durante o período auge do ciclo cafeeiro, o 

território pertencia à cidade de Ribeirão Preto. Segundo Freitas (1994, p. 

110-111) a fazenda era uma pequena cidade, dividida em quatro secções, 

com 452 casas de colonos, abrigava e proporcionava trabalho para 2.074 

pessoas, das quais 1.662 de nacionalidade italiana. Entre as edifi cações 

da fazenda encontrava-se uma fábrica de tijolos para produzir material 

para as construções. Infelizmente a propriedade foi demolida quase na 

totalidade, havendo apenas ruínas de algumas colônias.
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Para o reforço desta argumentação propomos o exercício de 

analisar de maneira gráfi ca e comparativa a implantação de algumas 

fazendas. Iniciando pela comparação entre três fazendas: a fazenda 

Pau d’alho, apresentada por Saia, a fazenda Nossa Senhora da Con-

ceição, levantada por Lemos, e a fazenda São Manoel, levantada por 

esta pesquisa. 

As duas primeiras se localizam no Vale do Paraíba, respectiva-

mente no município de São José do Barreiro e de Caçapava, e a ter-

ceira está localizada no município de Ribeirão Preto. Observa-se que 

a fazenda Nossa Senhora da Conceição segue o “modelo clássico”, 

representado pela fazenda Pau d’Alho, com as edifi cações (tulha, sen-

zala e casarão) edifi cadas ao redor do terreiro, o que não acontece na 

fazenda São Manoel onde as edifi cações concentram-se à direita do 

terreiro com a implantação em aclive onde a casa sede encontra-se 

no local mais alto. 

Como vimos, a implantação das fazendas cafeeiras em Ribeirão 

Preto mostra-se constante e recorrente, portanto ressaltamos que, 

esta comparação poderia ser realizada com qualquer uma das cinco 

edifi cações analisadas que a conclusão seria a mesma, a de que a im-

plantação das fazendas do município de Ribeirão Preto se diferenciam 

da implantação das fazendas da região do Vale do Paraíba. 

Segundo Benincasa (2007, p. 124) a implantação das fazendas na 

região Central, seguiu praticamente o mesmo padrão adotado no Vale 

do Paraíba, porém com algumas modifi cações em decorrência das ex-

periências anteriores. Entretanto, o autor nos traz alguns casos em que 

esta implantação com disposição quadrada foi criada de maneira mais 

Figura 262: Imagem aérea não-datada mostrando a implantação da fazenda Guata-
pará. Na parte central da foto observa-se a casa sede do proprietário, e ao fundo as 
grandes fi leiras de casas de colonos. As fazendas cafeeiras deste período tornavam-
-se pequenas vilas, ou no caso da fazenda Guatapará que se assemelhava a uma 
pequena cidade. Fonte: Arquivo Público Estadual. Referência: FIGG_CX09_893
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fruto de sua pesquisa de mestrado, podemos observar várias das ca-

sas estudadas por ele que são edifi cadas no mesmo nível das demais 

construções, e principalmente do terreiro, por exemplo, a fazenda do 

Pinhal, a fazenda Saltinho, fazenda Santa Eudóxia, entre outras, todas 

localizadas nos Campos de Araraquara. 

Sobre a questão da orientação solar as duas plantas escolhi-

das para a análise, uma da região do Vale do Paraíba e uma da região 

Central que continham a informação do norte, em ambos os casos tem 

a fachada frontal voltada para o Oeste, recebendo o sol da tarde. No 

caso das casas analisadas para Ribeirão, essa posição é ligeiramen-

te mais rotacionada, sendo mais próxima do noroeste. Por terem sido 

analisados apenas dois exemplares não podemos afi rmar que houve 

uma mudança, ou que se manteve a orientação solar de costume, ar-

gumenta-se apenas que nestes dois casos a orientação possui certa 

proximidade.

Conclusivamente podemos afi rmar que a implantação das fazen-

das do município de Ribeirão Preto se difere na disposição geral das 

fazendas localizadas nas regiões do Vale do Paraíba e, Central, apre-

sentando porém, uma semelhança com a implantação de fazendas lo-

calizadas em outras cidades desta região Paulista-Mogiana. 

Esta transformação das fazendas cafeeiras do município de Ri-

beirão Preto ocorreu de maneira a distanciar as edifi cações do terrei-

ro, principalmente a casa sede, reservando a intimidade e a privacida-

de da família do fazendeiro. Duas possibilidades não excludentes entre 

si, seria o aumento quantitativo da população dessas propriedades, 

chegando a serem vilas ou pequenas cidades, e ainda o desejo de pri-

vacidade por parte da família do proprietário. 

Figura 267: Casa sede da fazenda do Pinhal em relação aos terreiros. A habitação 
encontra-se implantada ao lado do terreiro inferior. Fonte: Arquivo Pessoal.
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5.2 PROGRAMA, ACESSOS E FLUXOS

As pesquisas sobre a maneira de morar dos períodos cafeeiros 

geralmente apresentam o debate sobre o programa contemplado na 

edifi cação, mas nem sempre esta terminologia é adotada por se tratar 

de um termo vindo com a modernidade, que segundo Corona e Lemos 

(1989, p. 389) signifi ca “conjunto das necessidades funcionais e sociais 

que caracterizam um tema arquitetônico. (...) Rol de dependências.”. 

Muitas vezes o tema é debatido juntamente com a discussão de volu-

metria, partido e técnicas construtivas. A fi m de seguir a metodologia 

adotada neste trabalho, vamos tentar separar sempre que possível es-

ses critérios, de maneira a se debater uma questão de cada vez. 

Em nosso capítulo anterior, podemos concluir que as fazendas 

remanescentes do período cafeeiro levantadas no município de Ribei-

rão Preto, demonstram uma constante na divisão em cinco áreas: so-

cial, íntima, serviço, negócios e hospedagem; sendo sua presença fre-

quente, mas com o programa dentro dessas áreas fl exível. Concluiu-se 

que os programas mais encontrados são na área social: vestíbulo, sala 

Figura 268: Fazenda São Miguel, 
localizada em São José do Bar-
reiro, representando o Vale do 
Paraíba e antiga fazenda Atibaia, 
em Campinas, representando a 
região Central. Fonte: Benincasa, 
2007, p. 90 e p. 227.
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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: escri-

tório. A área de hospedagem, quando do seu aparecimento, trata-se 

de quartos para hóspedes, geralmente apenas um, para tropeiros e 

viajantes que estavam de passagem e pediam abrigo para pernoitar.

Luis Saia (1972, p. 189) afi rma que as casas sede cafeeiras do 

Vale do Paraíba foram edifi cadas ou reformadas tendo como ponto 

de partida as habitações do engenho, apresentando salas sociais na 

Figura 269: Planta com o progra-
ma da fazenda Santana, repre-
sentando a constante encontrada 
no município de Ribeirão Preto. 
Desenho: Ana Carolina Gleria.
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frontaria principal, salas de dormir no lanço intermediário e sala de re-

feições no lanço posterior, podendo apresentar variações. O arquiteto 

constata ainda a presença da capela dentro das habitações. 

Lemos (1999, p. 133) corrobora com Saia sobre as casas do Vale 

do Paraíba, divide os usos da casa paulista em três grupos de ativida-

des distintas: convívio com estranhos, vida doméstica caracterizada 

pela intimidade e o trabalho caseiro. Acrescenta ainda que (p. 137-

138) havia um zoneamento que defi nia os locais de permanência das 

mulheres, como também salas reservadas apenas para os homens da 

casa, sendo em geral o primeiro pavimento das edifi cações dedicados 

às atividades masculinas, quando houvesse locais para o recebimento 

de hóspedes, e o segundo pavimento era reservado para receber visi-

tas e para o convívio íntimo. 

A fi m de representar a arquitetura do Vale do Paraíba, Lemos 

afi rma que (1999, p. 142) a fazenda Resgate, localizada em Bananal, 

tinha o programa residencial da nova sociedade do café exibido nas 

suas plantas baixas, contendo no pavimento superior o programa com 

as três atividades demarcadas: convívio com estranhos, vida domésti-

ca caracterizada pela intimidade e o trabalho caseiro e no pavimento 

inferior, dois quartos de hóspedes sem acesso por escadaria interna, 

mais alguns cômodos destinados à administração da propriedade. 
Figura 270: Fazenda Resgate em Bananal. Podemos observar a presença da capela 
no programa da edifi cação. Fonte: Benincasa, 2007, p. 203.
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Benincasa (2007, p. 86) corrobora com Saia e com Lemos sobre 

as fazendas do Vale do Paraíba, afi rmando que esta sequência carac-

terística de cômodos se mantém na grande maioria das habitações, e 

chama a atenção para um fator em relação a casa paulista do século 

anterior, a maior dimensão das áreas de convívio e de recepção, as-

sinala ainda a presença de cômodos reservados para hóspedes, e de 

alcovas utilizadas como dormitórios. 

Algumas transformações começam diferenciar a casa das fa-

zendas de café da Bacia do Tietê, zona Central, das moradas do café 

do Vale do Paraíba. Lemos (1999, p. 206) afi rma que a chegada de no-

vas pessoas na área do antigo quadrilátero do açúcar não alterou de 

maneira signifi cativa o programa. Contudo, afi rma que (1999, p. 211-

212), os novos conhecimentos sobre as leis higiênicas, que começam 

a circular em toda parte após a metade do século XIX, e que vão afetar 

essas casas a partir da zona Campineira, inicialmente refl etindo-se na 

construção de um cada vez menor número de alcovas (cômodos sem 

iluminação e sem ventilação), modifi cando o preparo das refeições, 

cuja produção passa a ser mais bem racionalizada, desaparecendo as 

cozinhas improvisadas, a partir de meados do século XIX, quando as 

cozinhas passam a integrar o corpo da casa. Finalizando a questão do 

programa desta área, aponta que (1999, p. 212): “a casa do café moder-

nizou-se de dentro para fora”. 

Essa diversifi cação de pessoas, no entanto, não propiciou nenhum 

confronto de expectativas na defi nição dos programas de necessi-

dades – certamente todos estavam imbuídos dos mesmos propósitos 

acolhendo os critérios já aceitos pela casa do tempo do açúcar, onde 

esteve bem caracterizado a distinção das atividades domésticas nas 

já mencionadas áreas de atuação: receber, viver a intimidade e aten-

der aos serviços domésticos (LEMOS, 1999, p. 206).

Figura 271: Fazenda Engenho das Palmeiras em Itapira. Em relação ao programa da 
habitação, observar a quantidade de alcovas existentes. Fonte: Benincasa, 2007, p. 
203.



278

A fazenda Engenho das Palmeiras, levantada por Benincasa 

(2007, p. 203) pode demonstrar essa transformação da casa na zona 

Central de maneira característica. Sua cozinha faz parte do corpo da 

casa e alguns dormitórios se abrem para o exterior, porém ainda po-

demos observar a presença de algumas alcovas na parte central da 

edifi cação. Se algum dos dormitórios dessa habitação fosse reservado 

para hóspedes, este estaria no meio do convívio com a família.

As conclusões de Benincasa (2003, p. 235) a respeito da evolu-

ção do programa da casa rural dos Campos de Araraquara foram as 

seguintes: constata-se a presença de importantes transformações nas 

áreas de recepção da casa, com a adoção do alpendre projetado ao 

exterior, às vezes percorrendo mais de uma fachada; o acesso atra-

vés do alpendre com escada externa; refi namento das áreas de estar, 

cada vez mais voltado para o uso de visitas e não apenas da família; 

a varanda totalmente aberta no período colonial, é fechada e se in-

terioriza assumindo o status de cômodo principal da casa, enquanto 

vai perdendo sua característica multifuncional e se tornando sala de 

jantar; o gradual desaparecimento das alcovas; o surgimento dos sa-

nitários e dos banheiros internos, juntamente com a instalação de sis-

tema de água e esgoto, possibilitando um pequeno lavatório em cada 

dormitório, aposentando o gomil; aproximação entre a área de serviço 

e o corpo principal da casa, até ser defi nitivamente anexada a ela. 

Figura 272: Fazenda Itapiru, localizada em São Carlos. Sua representação gráfi ca 
classifi ca o programa em três áreas, sendo elas: social, íntimo e serviço, respectiva-
mente através das cores: vermelho, amarelo e azul. Fonte: Benincasa, 2003, p. 324.
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Sobre o arranjo das plantas e a distribuição dos usos nas áreas 

internas, Benincasa (2003, p. 295) afi rma que as mudanças se deram 

mais lentamente. Predomina o partido em L, com zonas de estar, re-

pouso e serviço bem delimitadas; estas zonas eram ligadas através de 

circulação ora por corredores, ora pelos próprios cômodos; a casa vai 

cada vez mais se abrindo à penetração de pessoas externas à família.

Um exemplo em que podemos listar seu programa é o caso da 

fazenda Itapiru em São Carlos (2003, p. 324), contendo: alpendre, cir-

culação, quarto de hóspedes, sala de visitas, dormitórios, despensa, 

sanitário, sala de jantar e cozinha. Sua representação por cor, nos 

evidencia sua classifi cação em três áreas: social, íntima e trabalho; 

respectivamente através das cores: vermelho, amarelo e azul.

Ao se estabelecer um paralelo entre o programa das habitações 

rurais do período cafeeiro do município de Ribeirão Preto, com o das 

zonas anteriores, apresentado por outros pesquisadores, percebe-se 

que algumas características foram mantidas e outras passaram por 

algumas transformações durante o processo da “marcha do café”. 

A separação em zonas foi mantida. As zonas: social, íntima e de 

serviço ainda se encontram presente, porém acrescentou-se nesta 

análise a denominação da área de hospedagem, que já era existente 

em algumas edifi cações e assinalamos o aparecimento da área de ne-

gócios, representada pelos escritórios dentro dessas habitações.

O aparecimento do escritório dentro da edifi cação evidencia o 

perfi l do fazendeiro desta região defi nido por Freitas (1994, p. 102) como 

“progressistas que administravam suas fazendas como uma empresa 

moderna e capitalista”. Ferrão (2004, p. 146) que compara a produção 

cafeicultora das fazendas do Oeste Paulista com a das fazendas do 

Vale do Paraíba, com foco em seus aspectos socioeconômicos, con-

siderando-os como momentos distintos e relevantes da emergência 

do capitalismo no Brasil, enfatizando os pontos: a transformação da 

mentalidade tradicional de administração das propriedades em uma 

mentalidade empresarial capitalista; a passagem da aristocracia es-

cravista e conservadora a uma elite imigrantista e liberal; a iniciação 

dos fazendeiros no ativismo na prática política; a substituição da ideo-

logia monárquica pela ideologia republicana; a conversão da unidade 

de produção tradicional (fazenda) em unidade de produção capitalista 

(empresa), entre outros aspectos.

Outra transformação que podemos observar nas fazendas cafe-

eiras do município de Ribeirão Preto é o desaparecimento das capelas 

de dentro da casa sede, dando lugar a uma capela autônoma implanta-

da geralmente entre a habitação e as colônias dos trabalhadores. Para 

Freitas (1994, p. 183) “essa posição das igrejas rurais corresponde a 

uma certa posição da religião naquele momento. A igreja separa-se 

do Estado com a República (...)”. Propomos uma hipótese, menos fi -
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losófi ca visando o cotidiano destes núcleos de produção do café, em 

complementação às afi rmações de Freitas. O desligamento da capela 

do corpo da casa sede poderia estar relacionado com o aumento po-

pulacional do núcleo. Se antes as celebrações religiosas se davam 

para poucos, a vinda de colonos pode ter inviabilizado que as missas 

ocorressem dentro do casarão, visando à privacidade da família do 

proprietário. 

Na questão do programa, observa-se ainda a ausência de alco-

vas nas habitações rurais cafeeiras do município de Ribeirão Preto. 

Mesmo com a constatação de outros pesquisadores sobre a depen-

dência estar desaparecendo desde a ocupação da zona Central, em 

várias fazendas da zona Paulista Mogiana ainda podem ser encontra-

das algumas alcovas na parte central das habitações, como por exem-

plo, na fazenda Itapiru em São Carlos, na fazenda Saltinho em Itapira e 

na fazenda Mandaguahy em Jaú. Contudo, afi rmamos que no caso do 

município de Ribeirão Preto não foi encontrado nenhum exemplar que 

tivesse a presença de alcovas, caracterizando assim a consolidação 

desta transformação que tinha se iniciado em meados do século XIX. 

Em relação aos acessos, podemos observar outra transforma-

ção, o aparecimento do acesso íntimo. Geralmente as edifi cações 

levantadas por outros pesquisadores apresentam apenas dois aces-

sos da edifi cação, que frequentemente se referem a um acesso social 

frontal ao edifício e um acesso de serviço nos fundos da edifi cação. A 

fazenda Resgate, representando o Vale do Paraíba; a fazenda Engenho 

das Palmeiras, representando a região Central; e a fazenda Itapiru, re-

presentando a região da Paulista Mogiana, nos auxiliam a assinalar 

por amostragem esta possível transformação arquitetônica. Talvez 

esse novo acesso se justifi que através do aparecimento de caracte-

rísticas como pomares e jardins ao redor da casa sede e pelo desejo 

de intimidade e privacidade por parte do proprietário. 

Apesar da inserção de um novo acesso nessas edifi cações, foi 

a eliminação das alcovas que provocou uma pequena mudança nos 

fl uxos dessas habitações. Acredita-se que estes fl uxos se mantive-

ram praticamente inalterados, através do estabelecimento de uma 

hierarquia de circulação, contudo com a eliminação das alcovas, per-

cebe-se o desaparecimento de pequenos corredores de circulação 

que frequentemente ligavam as áreas sociais. Além dos exemplares já 

citados, podemos acrescentar ainda, as fazendas Saltinho, localizada 

em Itapira e a fazenda Mandaguahy, no município de Jaú. 

Todas as afi rmações de mudança de programa, acesso e fl uxo 

podem ser feitas também em relação à região das zonas pioneiras 

do século XX. Para analisar esta área nos apoiamos no levantamento 

de Martins (1978), e escolhemos dois exemplares que mais se aproxi-

mavam com a arquitetura rural de Ribeirão Preto, evidenciando que 
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mesmo esses casos mostram diferenças signifi cativas. Nas fazendas 

Boa Vista e Murungaba, ambas localizadas em Tietê, podemos notar a 

presença de alcovas. A primeira construída no fi nal do século XIX é or-

ganizada com dois acessos e não tem a presença do corredor formado 

pelas alcovas, e a segunda do início do século XX evidência três aces-

so, porém ainda registra a presença do corredor no centro da planta. 

De modo conclusivo sobre o programa, os acessos e os fl uxos, 

esta pesquisa corrobora com os outros autores que as transformações 

ocorreram de modo gradual, acompanhando a “marcha do café”. Con-

tudo, sinaliza mudanças que ocorreram na maior parte dos casos, ou 

na totalidade dos exemplares, localizados no município de Ribeirão 

Preto, se diferenciando também de outras cidades de sua área, a zona 

Paulista Mogiana. 

Sendo assim, podemos afi rmar que em relação ao programa das 

edifi cações do Vale do Paraíba, da região Central, e das zonas pio-

neiras do século XX, as fazendas do município de Ribeirão apresen-

Figura 273: Fazenda Saltinho, 
localizada em Itapiru e fazenda 
Mandaguahy, no município de 
Jaú, ambas apresentam um pe-
queno corredor de circulação em 
decorrência da acomodação das 
alcovas no centro da habitação. 
Fonte: Benincasa, 2003, p. 304 e 
Benincasa, 2007, p. 372.
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Figura 274: Fazenda Boa Vista e fazenda Murungaba, ambas localizadas no municí-
pio de Tietê. Fonte: Martins, 1978, p. 206 e p. 221.
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tam transformações que podem ser consideradas grandes, mas não 

primordiais, mantendo o programa básico da morada acrescentando 

e retirando algumas dependências. Em relação a outras fazendas da 

região da Paulista Mogiana, a grande novidade foi o desaparecimento 

total das alcovas, e a inserção de um acesso de uso íntimo nas edifi -

cações. 

Resumidamente os fatores de transformação foram: o desapare-

cimento das alcovas; o desaparecimento de corredores de circulação, 

decorrente da presença das alcovas no centro da habitação, sendo a 

única habitação que encontramos que apresenta a utilização do cor-

redor e circulação se trata da fazenda Monte Alegre, de modo que 

este fato não decorre da presença de alcovas, como observado nos 

casos citados; o desaparecimento das capelas, oratórios e qualquer 

espaço dedicado à fé dentro das edifi cações de morada; e a inclusão 

do programa relacionado com os negócios dos proprietários, com a 

frequente presença de escritórios dentro da habitação. 

5.3 VOLUMETRIA E ESPACIALIDADE

Como analisado no capítulo anterior ao que se refere à volume-

tria e a espacialidade das casas sede remanescentes do período ca-

feeiro em Ribeirão Preto, pode-se afi rmar que existe uma constante: a 

presença das edifi cações com a volumetria no formato L. Das quinze 

fazendas analisadas, apenas duas apresentaram variações em planta 

que não seja a volumetria em L: a casa sede da fazenda São Sebastião 

do Lageado e a casa sede da fazenda Santa Rita. 

Para Freitas (1994, p. 213) apesar das casas sede do município 

de Ribeirão Preto terem “se vestido da arquitetura usada na Europa”, 

suas plantas mudaram pouco, ou timidamente. Realmente ao analisar 

as plantas levantadas por outros pesquisadores, de outras casas sede, 

de outras regiões, afi rmamos que em referência à volumetria não hou-

ve grandes transformações, uma vez que a presença de plantas em L 

mostra-se recorrente. Talvez um ponto que chame atenção no caso do 

município de Ribeirão Preto é a utilização da volumetria em L na quase 

totalidade dos exemplares, com apenas um exemplar retangular e um 

exemplar em U, quando de outros municípios observa-se a presença 

de outras volumetrias em maior número, mesmo que não seja na maio-

ria dos exemplares. 

Desde as primeiras fazendas cafeeiras do Vale do Paraíba se 

observa a utilização da volumetria em L. As já citadas, fazenda Pau 

d’Alho, localizada em São José do Barreiro e fazenda Resgate, locali-

zadas em Bananal apresentam o uso dessa volumetria. Constatamos 

ainda, a existência de outras fazendas desta região que não apresen-

tam essa volumetria, como é o caso da fazenda Bonfi m e da fazenda 
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do Doce, edifi cações retangulares e a fazenda Boa Vista e a fazenda 

Ezequiel, representantes da arquitetura em U; todas localizadas em 

Bananal, levantadas pelo arquiteto Carlos Lemos. 

Na região Central com referência à volumetria acontece o mes-

mo que na região do Vale do Paraíba. Podemos observar grande quan-

tidade de exemplares construídos com a volumetria em L, como por 

exemplo, a fazenda que discutimos no item anterior, Engenho das Pal-

meiras, localizada em Campinas. Contudo podemos observar alguns 

exemplares que apresentam uma composição de retângulos, como a 

fazenda Santa Maria e a fazenda Sete Quedas, ambas localizada em 

Campinas.

 Na região Paulista Mogiana, não observamos nenhuma mudança 

em relação às outras regiões apresentadas. Das onze fazendas estu-

dadas por Benincasa, em seu estudo sobre os Campos de Araraquara, 

localizado na região da Paulista Mogiana, cinco edifi cações apresen-

tam a volumetria em L, outras três fazendas apresentam volumetria 

em U, duas podem ser consideradas edifi cações retangulares e uma 

apresenta volumetria recortada. Ressaltamos que esta localidade está 

inserida na mesma região do município de Ribeirão Preto, reforçando 

nosso argumento para a hipótese de que nesta cidade a volumetria se 

diferencia, na medida em que os exemplares foram construídos quase 

na totalidade com a volumetria em L. 

Figura 275: Fazendas do vale do 
Paraíba que não apresentam vo-
lumetria em L. Fazenda Bonfi m e 
fazenda Ezequiel, ambas locali-
zadas em Bananal. Fonte: Benin-
casa, 2007, p. 92 e Lemos, 1999, p. 
150.
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Figura 277: Fazenda da região da 
Paulista Mogiana que não apre-
sentam volumetria em L. Fazenda 
Conceição e fazenda Santa Eu-
dóxia, ambas localizadas em São 
Carlos. Fonte: Benincasa, 2003, p. 
309 e p. 314.
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No capítulo anterior, concluímos que as habitações rurais re-

manescentes do ciclo cafeeiro no município de Ribeirão Preto não 

demonstram a mesma escala, sendo possível observar uma grande 

diferença de comprimento e de altura nas fachadas frontais dessas 

edifi cações. A segunda conclusão que tiramos a partir da análise da 

espacialidade destas habitações rurais, refere-se à acomodação da 

edifi cação no terreno, de maneira a aproveitar o declive para a cons-

trução de um porão, existindo a predominância dessas edifi cações es-

tarem construídas em uma base plana na parte frontal aproveitando o 

declive na lateral da implantação, chegando a encostar no solo os fun-

dos da edifi cação. Na fachada frontal, foi observada ainda a presença 

em todos os exemplares estudados da escadaria frontal, geralmente 

encontradas no centro da edifi cação, e o destacamento das varandas 

de maneira nítida, de modo a se deslocar como corpo central ou late-

ral.

Ao se analisar visualmente as fazendas do Vale do Paraíba em 

comparação com as fazendas do município de Ribeirão Preto, perce-

bemos que as mudanças estão evidentes em suas fachadas frontais. 

Em decorrência da ausência de medidas exatas não podemos afi rmar 

que as fazendas do Vale do Paraíba apresentam uma escala maior, ou 

seja, uma altura maior, apesar de ser essa a impressão que temos. 

Afi rmamos em análise de alguns exemplares por amostragem 

Figura 278: Fazenda das zonas pioneiras do século XX que não apresentam volume-
tria em L. Fazenda Palmeiras, localizada no município de Tietê. Fonte: Martins, 1978, 
p. 254.
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que essas casas aparentemente utilizam-se menos do declive do terre-

no, sendo construídas mais frequentemente em bases planas, ou com 

corte do terreno em duas bases planas que se liga por uma escadaria, 

transmitindo menos a sensação de se acomodar no terreno. Sendo as-

sim, visualmente as casas sede do Vale do Paraíba nos transmitem a 

sensação de ser um bloco sólido e rígido, diferentemente das casas 

sede de Ribeirão Preto que se moldam ao terreno. 

A volumetria também é simples, limitada pela planta retangular, como 

nas casas das fazendas Bom Retiro, em Bananal; da Fábrica e Amare-

la, em São Luiz do Paraitinga; Nossa Senhora da Conceição, em Caça-

pava Velha. Porém, o mais comum é o emprego das plantas em L, em 

que a área de serviço fi ca junto à residência. Nas casas construídas 

a partir do século XIX foi usual esse tipo de planta; nas casas anterio-

res é mais difícil esse tipo de solução e, quando ocorrem, podem ser 

acréscimos posteriores à sua construção. Mais raras são as plantas 

em U, formando um pátio traseiro, como na Boa Vista, de Bananal, ou 

com mais de um anexo, como na fazenda Luanda, também em Bananal 

(BENINCASA, 2007, p. 77). 

Mas são nos elementos da escadaria e da varanda, onde ocor-

rem os maiores fatores de mudança na espacialidade. Comparativa-

mente com as fazendas de Ribeirão Preto, podemos notar que no Vale 

do Paraíba as varandas frontais corridas eram menos utilizadas, pre-

dominando o uso de balcões interrompidos em baixo das janelas, pe-

quenas varandas apenas de acesso frontal, ou sua total inexistência. 

Talvez isso decorra do fato de alguns exemplares terem sua escada de 

Figura 279: A espacialidade das fazendas do Vale 
do Paraíba exibe diferenças em comparação com 
as fazendas do município de Ribeirão Preto. As-
sinalamos a ausência das varandas corridas nas 
fachadas frontais na fazenda Resgate e na fazen-
da Bom Retiro, ambas em Bananal. Fonte: Benin-
casa, 2007, p. 75. 
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acesso interno à edifi cação, como no caso da fazenda Bom Retiro, em 

Bananal. 

Mesmo quando encontramos um exemplar bem próximo, como 

a fazenda Boa Vista localizada em Bananal, que tem a escadaria de 

acesso principal e uma varanda frontal em dimensão maior do que os 

outros exemplares, ao se comparar visualmente com a fachada da fa-

zenda São Manoel, percebemos que a composição da espacialidade 

não é tratada com a mesma proporção. No caso das varandas das 

fazendas do Vale do Paraíba não foi localizado nenhum exemplar que 

a varanda tivesse dimensão para ser considerada espaço de perma-

nência, sendo apenas um elemento de passagem entre a escadaria e 

o vestíbulo. Esta diferença provoca uma mudança na espacialidade 

das edifi cações de Ribeirão Preto em relação as fazendas do Vale do 

Paraíba, uma vez que no caso deste município, estas fachadas frontais 

são demarcadas sempre com a existência de uma varanda corrida, ou 

parcialmente corrida, ocupando grande parte da fachada. 

Figura 280: Comparação da proporção da espacialidade entre a fazenda Boa Vista, 
localizada em Bananal e a fazenda São Manoel, localizada em Ribeirão Preto. Fonte: 
Benincasa, 2007, p. 78 e Arquivo Pessoal. 
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Benincasa (2003, p. 189) afi rma que na região Central, existem 

casarões de variadas correntes arquitetônicas. Discutiremos no próxi-

mo item a questão dos partidos adotados, mas no que se refere à volu-

metria esta informação nos interessa por ilustrar que a análise de ape-

nas um ou dois exemplares, não seria sufi ciente para abranger toda 

a área. No entanto, ao percorrer pelas imagens e plantas levantadas 

pelo arquiteto na região Central, chama a atenção alguns exemplares 

que apresentam uma grande diferença em relação às fazendas do Vale 

do Paraíba e em relação às fazendas do município de Ribeirão Preto. 

Essa diferença trata-se da existência de varandas corridas em apenas 

uma fachada, como é o caso da fazenda São Sebastião, localizada em 

Amparo e fazenda Floresta, localizada em Itu. Essa espacialidade não 

foi encontrada por esta pesquisa em nenhuma fazenda do município 

de Ribeirão Preto, sendo um ponto de diferenciação. 

Se na região Central, Benincasa afi rma a variedade das habi-

tações do café, sobre a região da Paulista Mogiana o autor aponta 

(2003, p. 342) serem estas extremamente diversifi cadas. Neste caso, 

comparar a espacialidade da região como um todo fi ca ainda mais 

complicado, porque como veremos no debate dos partidos arquitetô-

nicos no próximo item, teremos exemplares que se aproximam com as 

habitações do Vale do Paraíba, ou com as varandas corridas da região 

Central e ainda, com o aparecimento das construções ecléticas. Desta 

maneira, podemos afi rmar que comparativamente com outras fazen-

das da Paulista Mogiana, as fazendas do município de Ribeirão Preto 

Figura 281: A espacialidade de duas fazendas da Região Cen-
tral em comparação. Mesmo sabendo da diversidade de tipo-
logias encontradas na região podemos afi rmar que a espacia-
lidade destes exemplares se diferencia das casas sedes do 
município de Ribeirão Preto pelas suas varandas corridas em 
apenas uma fachada. Fazenda São Sebastião, localizada em 
Amparo e fazenda Floresta, localizada em Itu. Fonte: Beninca-
sa, 2007, p. 220 e p. 232. 
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têm exemplares que se aproximam de sua espacialidade, e outras se 

assemelham com as do Vale do Paraíba, ou com esses exemplares de 

varanda corrida da região Central, não havendo uma predominância 

adotada. 

Finalmente sobre a volumetria, podemos afi rmar que o municí-

pio de Ribeirão Preto se difere das outras regiões por ter uma predo-

minância quantitativa quase na totalidade de plantas edifi cadas em 

formato L, sendo sua maior transformação em relação a outros exem-

plares no que se refere à espacialidade. Seus principais elementos 

de diferenciação da espacialidade são: a construção que se acomo-

da completamente no terreno, a presença da escadaria e da varanda 

frontal, muitas vezes presente em outros exemplares, mas adotando 

outros formatos compositivos.

5.4 PARTIDOS ADOTADOS

Através dos reconhecimentos críticos referenciados, bem como 

da análise comparativa entre eles, afi rmamos sobre o partido arquite-

tônico adotado nas casas sede do período cafeeiro do município de 

Ribeirão Preto, no que se refere às intenções plásticas e aos preceitos 

estéticos, a impossibilidade de constatar a presença de constantes 

nas características que se referem ao partido. Ressaltamos que ne-

nhuma dessas casas sede levantadas são edifícios com fi liações esti-

lísticas fi éis, porém no decorrer dos estudos de caso, identifi caram-se 

pequenas sutilezas e alguns elementos estilísticos da “casa paulista”, 

da “casa mineira”, da arquitetura clássica e acadêmica, do ecletismo 

e do pitoresco.

Benincasa (2007, p. 73 e 76) afi rma que os casarões do Vale do 

Paraíba surgiram na primeira metade do século XIX, com as opções 

de tipologia: térrea, assobradada ou as que aproveitam a declividade 

do terreno. Para o arquiteto essas casas já se diferenciavam do estilo 

paulista a casa bandeirista porque incorporava as maneiras constru-

tivas mineiras, porém muito menos movimentadas, raramente com o 

aparecimento de alpendres e puxados, se revelando uma habitação 

compacta e sólida com o aspecto externo sóbrio. 

Conforme verifi cado ao longo da discussão de espacialidade, 

Benincasa (2007, p. 77) afi rma que as varandas corridas quase não 

apareciam, levando sempre a suposição de um provável acréscimo, 

sendo encontrados apenas os pequenos alpendres cobrindo apenas a 

entrada principal. A ausência de ornatos nas fachadas também é veri-

fi cada pelo autor nas casas do Vale do Paraíba, que relata “o aspecto 

destas edifi cações é extremamente sóbrio: grandes prismas retangu-

lares recobertos por grandes panos de telhados”. Além das fazendas 

já analisadas na questão da volumetria: Resgate, Bom Retiro e Boa 
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Vista, destaca-se ainda a fazenda Restauração, localizada em Queluz 

e a fazenda Santana, em Lagoinha, para ilustrar o partido arquitetônico 

adotado no Vale do Paraíba. 

No seu estudo sobre as fazendas do Vale do Paraíba, Lemos 

(1999, p. 197) indica haver poucas alterações no partido arquitetônico 

dessas edifi cações em relação às suas predecessoras, e que as maio-

res mudanças ocorreriam principalmente nos acabamentos. A arqui-

tetura “chã” recebeu “elementos estetizantes”, nascendo aquilo que 

esse autor chamou de “pombalino caipira”. As características compo-

sitivas mais frequentes dessas edifi cações eram a “simetria obrigató-

ria na fachada, com eixo central na porta de entrada com verga curva; 

e porta separando janelas decoradas ou não, de vergas retas ou leve-

mente recurvadas, fazendo uma espécie de contraponto, valorizando 

a entrada acolhedora da casa de portas sempre abertas.”. O arquiteto 

assinala ainda a chegada da Missão Francesa, sem muito sucesso no 

território paulista:

Com a chegada do café no Vale do Paraíba, essa arquitetura de taipa 

atrás descrita bem que tentou conviver com o neoclássico trazido pela 

Missão Francesa instalada na Corte por Dom João VI. Mas foi um trato 

difícil, ao contrario do que aconteceu na região cafeeira fl uminense, 

dona de outras técnicas construtivas e que até arquitetos eruditos 

abrigou, trabalhando para os novos barões da Corte próxima (LEMOS, 

1999, p. 198).

Figura 282: Exemplares de fazendas cafeeiras que ilustram o 
aspecto sóbrio dos remanescentes do Vale do Paraíba. Fa-
zenda Restauração, localizada em Queluz e fazenda Santa-
na, em Lagoinha. Fonte: Benincasa, 2007, p. 76 e p. 77.
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sador corrobora ainda com Luís Saia ao abordar a Fazenda Pau d’Alho, 

em São José do Barreiro, como caso exemplar deste período, e estu-

da vários outros exemplares nessa região. Na cidade de Bananal, por 

exemplo, são estudadas fazendas Rialto e Resgate, que seriam rema-

nescentes de outro período econômico e que tiveram suas instalações 

aproveitadas e ampliadas após a chegada da cultura cafeeira. As casas 

sede foram ampliadas e seus interiores sofreram melhoramentos, sen-

do suas paredes pintadas com motivos ornamentais e suas esquadrias 

substituídas por portas com almofadas trabalhadas de madeira. 

Quando comparamos de maneira visual o partido arquitetônico 

dos casarões do café no Vale do Paraíba, com as casas sede levan-

tadas pela presente pesquisa no município de Ribeirão Preto, fi ca evi-

dente não se tratar da mesma linguagem arquitetônica. Mesmo tendo 

assinalado na discussão das constantes da arquitetura rural no mu-

nicípio de Ribeirão Preto a presença estilística da “casa paulista”, da 

“casa mineira”, percebemos que na composição no Vale do Paraíba 

estes elementos são utilizados de outra maneira. 

Para reforçar a argumentação propomos a seguinte compara-

ção: fachada frontal da fazenda Boa Vista com a fachada frontal da 

fazenda Caeté, localizadas em Santa Branca. Observamos que no 

caso da fazenda Caeté a edifi cação é construída em um volume úni-

co, construído em duas plataformas artifi ciais planas, ou seja, fazendo 

dois cortes no terreno; conta com a presença da simetria na fachada 

frontal, marcando eixo na porta principal, sendo o acesso feito pelo 

pavimento térreo, sua escadaria está localizada na parte interna da 

habitação e sua varanda superior, caracteriza-se como um pequeno 

balcão estreito ligando as três portas centrais, e tem no seu guarda 

corpo o único elemento decorativo da fachada. Muito se falou sobre a 

casa sede da fazenda Boa Vista, mas em termos comparativos com a 

fazenda Caeté podemos frisar a sua volumetria em L, sua acomodação 

no terreno de maneira a utilizar parcialmente o pavimento inferior ape-

nas como porão, seu acesso externo com a chegada através de uma 

varanda, que ocupa toda a parte esquerda da fachada; e claro, sua 

ostensiva ornamentação expressa através de elementos de madeira 

assim como os lambrequins, as pilastras de madeira e o guarda corpo 

rendilhado. 

Obviamente essas duas casas sede não foram edifi cadas sobre 

os mesmos preceitos de partido arquitetônico. Enquanto a casa sede 

da fazenda Caeté tem algumas características da casa paulista, como 

a escadaria interna e o uso de plataformas artifi ciais, a casa sede da 

fazenda Boa Vista, foi edifi cada em um período que já tinham o co-

nhecimento da arquitetura eclética, demonstrando traços deste parti-

do através dos ornatos e da composição fl exível, com a utilização de 

varandas e telhado recortado. 
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A sobriedade e simplicidade da casa do Vale do Paraíba, ain-

da podem ser observadas em algumas edifi cações da região, como 

o caso da fazenda Dona Carolina, localizada em Bragança Paulista. 

Seu partido tradicional, sem a presença de varandas e com uma mo-

denatura rígida das aberturas, contrasta com as formas geométricas 

curvas trazidas nas bandeiras e com um jardim livre na sua lateral. 

Sua análise visual realmente nos remete à descrição do casarão do 

período realizado por Benincasa. 

Para Benincasa (2007, p. 218), a partir da década de 1870 torna-

ram-se mais comum às casas alpendradas nessa região. Estes alpen-

dres defi nido pelo autor como “postos de observação”, proporciona-

ram à fachada o aparecimento de novos ornatos como colunas, pilares 

e guarda-corpos de madeira. Algumas fazendas com estas caracterís-

ticas já foram citadas, como as fazendas: São Sebastião, localizada 

em Amparo e fazenda Floresta, localizada em Itu. A fazenda Atibaia em 

Campinas também exibe em sua fachada frontal uma varanda corrida. 

Para o caso da região Central, propomos o exercício de análise 

entre a fazenda Atibaia, localizada em Campinas e a fazenda Santana 

localizada no município de Ribeirão Preto. A questão da implantação 

da edifi cação aproveitando o declive do terreno ainda é existente, 

sendo as fazendas da região Central ainda construídas sobre bases, 

naturais ou artifi ciais usando o pavimento inferior na sua totalidade, 

em detrimento à utilização parcial nas fazendas do município de Ri-

beirão Preto, onde esse pavimento é utilizado para acomodar a casa 

Figura 285: Fazenda Dona Carolina, localizada em Bragança 
Paulista. Casarão do período de predomínio da lavoura ca-
feeira caracterizado como uma mistura dos elementos da 
tradição paulista e mineira, com certo refi namento trazido 
da arquitetura neoclássica. Fonte: Benincasa, 2007, p. 200 
e p. 201.
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Sobre o partido arquitetônico desta região, Lemos (1999, p. 225) 

afi rma que continuam os mesmos, com o predomínio da solução minei-

ra situando a casa da fazenda à meia encosta.

Sobre o desenvolvimento das fazendas de café em São Paulo, 

Ferrão (2004, p. 157) argumenta que, em função de alguns aconteci-

mentos socioeconômicos e do grande progresso técnico-científi co ini-

ciado no fi nal do século XIX, a arquitetura das fazendas de café tam-

bém se modifi cou em relação aos padrões rurais até então presentes 

nas regiões paulista, fl uminense e mineira. Classifi ca as fazendas do 

Oeste Paulista como “grandes empresas agroindustriais produtoras 

de café”, em oposição às fazendas do Vale do Paraíba até Campinas, 

às quais denomina “fazendas de café “quase autárquicas”. 

Entretanto, ao abordar a arquitetura das casas sede dessas fa-

zendas, Ferrão (2004, p. 177) considera que, tanto aquelas construídas 

como aquelas ampliadas no período de 1860 a 1930 mantinham ainda o 

“partido tradicional”, com pequenas modifi cações. Sobre esse ponto 

sua análise não chega a detalhar esse tema, face o seu enfoque vol-

tado para a “arquitetura da produção”, ou seja, os edifícios funcionais 

anexos à sede, tais como as tulhas e as casas de máquinas.

Em parcial oposição ao argumento de Ferrão, o arquiteto Benin-

casa (2008, p. 342) afi rma que, os casarões do Oeste Paulista possuíam 

uma tipologia extremamente diversifi cada, indo da casa singela e ins-

pirada na arquitetura tradicional, aos palacetes sofi sticados infl uen-

ciados pelo ecletismo ou mesmo pelo neocolonial. Para o autor, isso se 

deve ao fato de a região ter sido ocupada de forma muito rápida, com 

a chegada das ferrovias, por imigrantes europeus vindos de diversos 

lugares. 

Benincasa (2008, p. 321) aponta ainda que os aspectos gerais 

dessas fazendas da região da Paulista Mogiana são: visão de uma elite 

capitalista mundial, formação de pequenos burgos, elementos símbolo 

Figura 287: Exemplo de casarões mencionados por Benin-
casa da região Paulista Mogiana, para demonstrar a tipo-
logia diversifi cada encontrada do Oeste Paulista. Fazendas 
Santa Eudóxia, Itapiru e Santa Maria, todas localizadas na 
cidade de São Carlos. Fonte: Benincasa, 2008, p. 342.
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de status, e o aparecimento de edifi cações ecléticas. A paisagem das 

fazendas era cada vez mais planejada segundo padrões de beleza eu-

ropeus vigentes no fi m do século XIX e princípios do XX. 

A paisagem da fazenda era cada vez mais planejada segundo os pa-

drões de beleza europeus do fi nal do século XIX ou do início do século 

XX. Ao local de trabalho, somavam-se os conceitos advindos do buco-

lismo e do pictórico; e não importava que se referissem a uma paisa-

gem exótica, e não brasileira. Muito pelo contrário, estava embutido, 

aí, o desejo de se inserir não apenas na economia mundial, mas de 

recriar o ambiente e o modo de vida de um mundo “civilizado”, euro-

peu, apagando as marcas de um passado pobre, precário, do qual São 

Paulo, principalmente, através do café, estava se livrando. No mesmo 

espaço, devia conviver, também, o sentido de hierarquia, ordem e de 

racionalidade do cotidiano; afi nal, a fazenda era uma empresa capi-

talista sobretudo. Assim, vão se tornando cada vez mais presentes as 

torres com relógios, sinos e sirenes que simbolizam a modernidade e 

organizam o dia em vários turnos de trabalho, que agora adentra o pe-

ríodo noturno, ao menos nos terreiros e na casa de maquinas, uma vez 

que esses, em geral, possuem iluminação elétrica, gerada em usinas 

importadas da Inglaterra e montada nas próprias fazendas (BENINCA-

SA, 2008, p. 326).

Benincasa (2008, p. 343-360) analisa esses casarões do Oeste 

Paulista baseado na divisão temporal da chegada da ferrovia. As ca-

sas surgidas no período anterior a ferrovia, provavelmente entre o pe-

ríodo de 1860 e 1880, seriam casas mais simples, com predominância 

da planta em “L”, executadas com a técnica e estrutura autônoma de 

madeira, vedos de taipa de mão, embasamento de pedra, cobertura de 

telhas capa e canal. O pesquisador afi rma que a técnica e a implanta-

ção desse primeiro período se fi liam à arquitetura mineira. No aspecto 

externo dessas casas mais singelas é possível observar o uso de um 

ou de outro elemento da arquitetura classicizante, como um arco ple-

no sobre a porta principal, ou o uso de pilastras. Nos acabamentos 

internos também havia simplicidade, com assoalhos feitos de tábuas 

irregulares e forros saia camisa. Porém essa arquitetura simples e rús-

tica mudou com a chegada da ferrovia. 

Benincasa (2008, p. 360) observa que as primeiras modifi cações 

nas casas rurais do Oeste Paulista na década de 1880 ocorreram na 

questão decorativa, com a presença de ornamentos trazidos pelo ecle-

tismo. Segundo Benincasa (2008, p. 382) a consolidação desta postura 

e o “surgimento de casarões rurais sofi sticados”, ocorreu mais ao fi -

nal da década de 1890, através da facilidade de obtenção de materiais 

importados que propiciaram conforto e higiene, como por exemplo, o 

emprego de encanamento de água e esgoto nos banheiros e nas co-

zinhas. Porém essas transformações não fi cam apenas nos requintes 

dos acabamentos internos, nos materiais e nas técnicas construtivas, 

o autor afi rma que: 
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Talvez a maior das alterações sofridas na casa rural paulista do fi nal 

do século XIX esteja mesmo relacionada a sua volumetria, e conse-

quentemente, à sua planta. Aquele volume simples, acachapado, mo-

nótono até, vez ou outra quebrado pela presença de um alpendre, com 

as novas tendências arquitetônicas, foi aos poucos desaparecendo. 

Os fatores que levaram a isso são vários, e entre os principais estão a 

boa aceitação da alvenaria de tijolos; a adoção de melhores técnicas 

na feitura de estruturas de telhado, como as tesouras, por exemplo, 

usando-se peças de madeiras mais delgadas, que distribuíam melhor 

as cargas e venciam maiores vãos; e o uso de calhas e condutores de 

águas pluviais (BENINCASA, 2008, p. 382).

Benincasa (2008, p. 441) aborda a linguagem formal utilizada nas 

casas rurais do Oeste Paulista, afi rmando ser bastante diversifi cada 

com o aparecimento de alusões aos grandes chalés de montanha eu-

ropeus, linguagem clássica ou renascentista, e outros seriam inspira-

dos em uma arquitetura “afrancesada”. Estes exemplares teriam em 

comum o apuro nos acabamentos internos, e a construção a partir dos 

preceitos de higiene, surgida no século XIX após a Revolução Indus-

trial, “já não sendo frutos de um saber empírico, mas de normas téc-

nicas introduzidas por profi ssionais formados em escolas europeias e 

nas faculdades, como a Escola Politécnica de São Paulo”. 

Ao propormos um exercício de analise visual comparativa entre 

as fazendas de outras cidades da região Paulista Mogiana, levantadas 

por Benincasa, podemos afi rmar que esta pesquisa corrobora com seu 

trabalho, de maneira a notar a presença da tipologia diversifi cada nas 

casas sede do município de Ribeirão Preto. Sobre as transformações 

Figura 288: Exemplares da região da Paulista Mogiana, que 
teriam característica da arquitetura de Chalé. Fazenda Ma-
daguahy, e fazenda Santo Antônio dos Ipês, ambas localizada 
em Jaú. Fonte: Benincasa, 2007, p. 375 e 428.









304

Evidente que essas casas podem ter sido construídas após es-

sas datas, sendo posteriores a fundação da fazenda como unidade 

produtiva, ou terem sofrido acréscimos das varandas com o passar 

dos anos. Uma vez que o foco deste trabalho se manteve no município 

de Ribeirão Preto, não se localizou fontes documentais ou iconográfi -

cas que registrassem a data precisa das construções da fazenda da 

Serra e da fazenda Cravinhos, para se concluir de maneira assertiva 

que aqui o avarandado em L ou em U existia antes do que na região de 

São Carlos, não sendo este elemento inexistente antes da chegada da 

família Cotrim, como afi rmado por Lemos (1999, p. 221). O comparativo 

deixa aqui uma inquietação para ser pesquisada futuramente, cha-

mando a atenção para as cidades limítrofes do município de Ribeirão 

Preto, Brodowski e Cravinhos, onde o ciclo cafeeiro também foi inten-

so e afi rmando a existência de diversos exemplares remanescentes 

que nunca foram inventariados, ou estudados. 

Conclusivamente sobre o partido arquitetônico nas fazendas 

cafeeiras, podemos afi rmar que a tipologia adotada sofreu mudanças 

durante a “marcha do café”. O sobrado que se mostra sóbrio e austero 

no Vale do Paraíba, tem a inserção de novos elementos na chegada 

da região Central e se transforma ao vir em direção ao Oeste Paulista.

Como vimos, Freitas (1994, p. 25) afi rma que “a casa mudou na 

posição em relação aos outros edifícios, na técnica construtiva, na di-

visão e nos diversos elementos”. A pesquisadora propõe o estudo da 

região de Ribeirão Preto, trazendo fazendas de cidades como Cravi-

nhos, Dumont e Guatapará. Amplia-se aqui o trabalho desta pesquisa 

ao se afi rmar que acredita-se na possibilidade dessa transformação 

ter ocorrido em toda a ocupação da Paulista Mogiana, assinalando 

que essa não ocorreu de modo pontual na cidade de Ribeirão Preto 

mas sim em diversas localidades da região. O processo foi acontecen-

do de modo gradual, e nos municípios do Oeste Paulista se consolidou, 

ou seja, mostrou os exemplares com mais apuro nos acabamentos, 

com maior erudição construtiva, e com as volumetrias mais recortadas 

e mais elaboradas. 

Algumas hipóteses foram levantadas para justifi car essa trans-

formação arquitetônica consolidada no Oeste Paulista. A consolidação 

da técnica construtiva de alvenaria de tijolos, como veremos no próxi-

mo item, a chegada do ecletismo, a vinda de imigrantes como mão de 

obra nas lavouras e consequentemente na construção, o acumulo de 

capital proporcionado pelo cultivo das enormes lavouras cafeeiras. De 

qualquer forma, nessa pesquisa corrobora-se com a discussão levan-

tada por Freitas e afi rma-se: na região de Ribeirão Preto, assim como 

todo o Oeste Paulista, “a casa mudou”. 
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5.5 TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

Ao analisar essas fazendas do município de Ribeirão Preto de 

maneira comparativa, entre elas identifi camos muitas constantes no 

que diz respeito às técnicas construtivas, uma vez que a materialidade 

dessas edifi cações apresenta variações apenas na qualidade dos ma-

teriais de acabamento e no apuro dos detalhes, tanto externos quanto 

internos. 

Apesar de Freitas (1994, p. 189) afi rmar que a modernização se 

deu na arquitetura de modo gradual, sendo possível se encontrar casas 

construídas com pau e barro no Município de Ribeirão Preto até 1887, 

durante os levantamentos para a presente pesquisa não foi encontra-

do nenhum remanescente edifi cado com técnicas de terra. Todos os 

exemplares visitados foram construídos através da técnica de alvena-

ria de tijolos argamassada, aparentemente com barro, tendo variação 

na espessura da parede, de acordo com o tipo de assentamento. Para 

ilustrar essa transformação, Freitas (1994, p. 184) cita a utilização de 

tijolos queimados e de abobadilhas de tijolos para a sustentação de pi-

sos, na casa sede da fazenda Guatapará em 1888, localizada na região 

de Ribeirão Preto.

Saia (1972, p. 177) ao abordar a cultura cafeeira a partir de 1836 

na região compreendida pelo Vale do Paraíba, afi rma que enquanto 

método construtivo esta fazenda dá continuidade às técnicas já pre-

sentes nos engenhos de açúcar do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, 

tais como paredes de pedra e pau-a-pique, com requadros de madeira 

em forma de gaiola. 

No que diz respeito às técnicas construtivas das primeiras mora-

dias do café, no estado de São Paulo, Lemos (1999, p. 196) afi rma que 

aparecem algumas construções combinadas com a estrutura autôno-

ma de madeira, enquanto a taipa de pilão continua aparecendo com 

certa frequência, mas agora com grandes camadas de revestimento, 

que ocultam as peças estruturais. O arquiteto afi rma que esse modo 

de construir pode ser considerado como uma “vontade de moderniza-

ção”, por ser uma maquiagem da arquitetura “caipira”. 

Para Benincasa (2007, p. 74) duas sub-regiões podem ser distin-

guidas no Vale do Paraíba: uma de predomínio da taipa de mão e do 

adobe, na região limítrofe com o Rio de Janeiro, e outra em que domi-

nou a taipa de pilão, de ocupação de predomínio paulista. Com base 

no trabalho de levantamento do arquiteto, afi rmamos que das fazendas 

citadas anteriormente como representantes do Vale do Paraíba, todas 

tem em sua materialidade o uso de elementos provindos da terra e da 

pedra; a fazenda Resgate tem seu arcabouço construído com taipa de 

pilão, enquanto suas paredes externas e internas são de taipa de mão; 

a fazenda Bom Retiro tem seu embasamento e o primeiro pavimento 
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construídos em pedra e taipa de pilão, enquanto a parte superior é 

composta de adobe e estrutura de madeira. 

Sobre as esquadrias das fazendas cafeeiras do Vale do Paraíba, 

Benincasa (2007, p. 80-82) afi rma que a predominância eram aquelas 

de verga reta, e em alguns casos mais refi nados tinham escuros com 

almofadas. Segundo o pesquisador a presença de vergas em arco ple-

no também existia, porém menos frequente, e vergas em arco abatido 

aparecem mais comumente na região de Taubaté. Os detalhes cons-

trutivos das fachadas se continham nos desenhos das esquadrias, das 

vergas e das bandeiras; também, na inclusão ou não de pilastras, ci-

malhas e faixas de argamassa decorativa. 

Benincasa (2007, p. 93-94) afi rma, no entanto, que a aparência 

sóbria dos casarões do Vale do Paraíba contrasta com seu interior 

de acabamento refi nado, contendo forros de tábuas decoradas, as-

soalhos de boas madeiras, lustres de cristais e outros acabamen-

tos de qualidade. O pesquisador afi rma ainda que “muitas vezes os 

casarões tinham forros e paredes das salas decoradas com painéis 

e pinturas (...), testemunhando assim a disposição dos “barões do 

café” em transformar suas residências em lugares aprazíveis e con-

fortáveis.”. 

Figura 292: Senzala em ruínas no Vale do Paraíba, deixando à mostra a materialidade 
frequentemente encontrada nesta região, a taipa de pilão. Em comparação a técnica 
usada no município de Ribeirão Preto, a alvenaria de tijolos argamassada com barro. 
Fonte: Benincasa, 2007, p. 73 e Arquivo Pessoal.
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Figura 294: Comparativo entre os acabamentos internos das fazendas do Vale do Paraíba e do município de Ribeirão Preto. No caso das pinturas, observa-se uma diferenciação 
de técnica, onde a fazenda Resgate foi pintada artisticamente e a fazenda Boa Vista mostra detalhes pintados com estêncil e motivos geométricos. Fonte: Benincasa, 2007, p. 
96 e Arquivo Pessoal.
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demos afi rmar que as fazendas do Vale demonstram um apuro muito 

grande nos acabamentos internos, não fi cando atrás do encontrado no 

município de Ribeirão Preto. 

Comparando as pinturas internas da fazenda Resgate, localizada 

em Bananal, com as encontradas na fazenda Boa Vista localizada em 

Ribeirão Preto, observamos uma diferenciação de técnica. As pinturas 

da fazenda Resgate são artísticas, com o desenho de imagens livres, 

como a pintura de fl ores, e no caso da fazenda Boa Vista, os desenhos 

são geométricos, pintados através da técnica de estêncil. Ao compa-

rar seus ambientes, percebe-se que a ornamentação das edifi cações 

se assemelha, porém que o estado de conservação da fazenda Boa 

Vista se mostra mais defi ciente, inclusive com a ausência de muitos 

elementos originais, como os lustres e grande parte do mobiliário. 

Sobre a técnica construtiva na região Central, Lemos (1999, p. 

222) indica que a alvenaria de tijolos torna-se cada vez mais presente, 

embora a técnica tradicional da terra socada ainda compareça. Ape-

sar dessa gradativa substituição de material, a estética das casas, ou 

seja, o partido e a volumetria de alvenaria de tijolo mantêm-se seme-

lhante às de taipa, e afi rma que o paulista inicialmente “ignorou a ver-

satilidade que a nova técnica permitia”. Lemos (1999, p. 225) afi rma 

também, que “o café foi o responsável direto pela chegada do tijolo 

entre nós” em função da difi culdade do uso e do transporte da pedra, 

e da necessidade que a produção do café demandava nos muros de 

arrimo, nos terreiros e nos edifícios de produção, como nas tulhas. 

Ao descrever as técnicas construtivas da fazenda Santa Maria, 

localizada em Campinas, Benincasa (2007, p. 196) acaba por repetir as 

mesmas características do Vale do Paraíba, taipa de pilão nas paredes 

do porão construídas sobre embasamento de pedra, com preferência 

pela taipa de mão no pavimento superior, porém com uma novidade, 

a ocultação da estrutura de madeira pela argamassa. A fazenda Sete 

Quedas, também localizada em Campinas tem a mesma descrição de 

materialidade. 

As casas sede da região Central não apresentam, portanto, 

grande diferenciação em relação às do Vale no que diz respeito às 

técnicas construtivas. Existe a presença dos elementos tradicionais 

como a taipa de pilão e a taipa de mão, com o aparecimento gradual 

da alvenaria de tijolos. 

Ao estudar essas edifi cações da região Central levantadas por 

Lemos e Benincasa, com a intenção de comparar a materialidade des-

sas fazendas com as casas sede levantadas no município de Ribeirão 

Preto, encontrou-se um elemento presente em dois exemplares: um 

lavabo de louça pintada. 

Com esta análise afi rma-se que as edifi cações cafeeiras do mu-

nicípio de Ribeirão Preto continuam se diferenciando da arquitetura da 
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região central pelo mesmo motivo apresentando no Vale do Paraíba: 

uso de alvenaria e tijolos argamassa com barro em detrimento ao uso 

de técnicas derivadas da terra, como o adobe, a taipa de pilão e a taipa 

de mão. 

Sobre a região Paulista Mogiana, Benincasa (2007, p. 382) afi rma 

que a maior alteração sofrida na casa rural do fi nal do século XIX es-

teja relacionada com a sua volumetria, e atribui a este fato a boa acei-

tação da alvenaria de tijolos e a adoção de melhores técnicas para a 

construção dos telhados, entre outros. 

Ao visitar outras fazendas da região e também analisar o levan-

tamento de outros pesquisadores, nota-se que a predominância da 

materialidade dessas casas na região Paulista Mogiana, realmente 

é a técnica de alvenaria de tijolos argamassa com barro, fundação e 

base em pedra, como na fazenda da Serra, localizada em Brodowski, 

porém assinalamos que em outras cidades da região, ainda é possível 

encontrar edifi cações de taipa de mão, como na fazenda Bela Aliança 

em Descalvado. 

Benincasa (2007, p. 382) assinala ainda o aparecimento das fo-

lhas venezianas, que permitem a circulação do ar e pequenos furos 

de ventilação nos forros, permitindo a circulação cruzada do ar e o 

requinte dos acabamentos internos. Na região da Paulista Mogiana 

mostra-se mais frequente o uso de vidros e o aparecimento de pisos 

como ladrilhos, os encanamentos, proporcionando o aparecimento 

dos sanitários dentro da edifi cação e de peças metálicas. A substi-

tuição das telhas capa e canal por telhas francesas, ou de Marselha, 

também ocorre no fi nal do século XIX. 

Figura 295: Lavabo de louça pintada idênticos encontrados na fazenda Engenho das 
Palmeiras, em Itapira e na fazenda Santa Rosa, em Ribeirão Preto. Detalhes constru-
tivos internos que aproxima as regiões: Central e Paulista Mogiana. Fonte: Beninca-
sa, 2007, p. 214 e Arquivo Pessoal.
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Figura 296: Materialidade mais frequentemente encontrada da região da Paulista Mogiana, o uso de alvenaria de tijolos argamassado com barro e a fundação e base em pedra. 
Fazenda da Serra, localizada em Brodowski, foto das técnicas construtivas expostas na tulha. Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 297: Fazenda Bela Aliança, localizada em Descalvado. Exem-
plar de construção da região Paulista Mogiana ainda com a utili-
zação de embasamento de pedra, estrutura autônoma de madeira 
com vedos de taipa de mão, e telhas canal. Fonte: Benincasa, 2007, 
p. 345.
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Em relação às técnicas construtivas, a descrição das fazendas 

pertencentes à região Paulista Mogiana se aproxima muito com as 

casas sede das fazendas de Ribeirão Preto, contudo é possível as-

sinalar uma transformação signifi cativa. Mesmo com a substituição 

gradual das construções edifi cadas com técnicas de terra pelo uso de 

tijolos, ainda é possível achar em outras cidades dessa região, diver-

sos exemplares construídos com taipa de pilão e taipa de mão, porém 

no município de Ribeirão Preto não foi encontrado nenhum exemplar 

construído com técnicas de terra, evidenciando a consolidação do uso 

do tijolo nas edifi cações. 

Conclui-se, portanto, que às técnicas construtivas foi um dos 

maiores fatores de transformação arquitetônica nas casas sede edi-

fi cadas nas fazendas cafeeiras do fi nal do século XIX e início do sé-

culo XX, no município de Ribeirão Preto. A utilização da alvenaria de 

tijolos, que já vinha ocorrendo de maneira gradual, se consolidou no 

município de Ribeirão Preto, e possibilitou a adoção de novos partidos 

arquitetônicos, com novas volumetrias. O contato com a Europa trouxe 

ainda, outros materiais, como o ferro, que possibilitou a construção de 

encanamentos sanitários e o emprego em ornatos. 
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A presente pesquisa propôs o estudo da arquitetura rural ligada 

à produção cafeeira da região de Ribeirão Preto, entre os anos 1870 

e 1930, visando manter o caminho da pesquisa na área do reconhe-

cimento de sua arquitetura, de maneira a abordar a linha da refl exão 

projetual.

Ao longo do processo de pesquisa de fontes bibliográfi cas que 

pudessem iluminar o caminho deste estudo, deparou-se com duas hi-

póteses pertinentes com o tema em pauta e decidiu-se adotá-las como 

referencial, chamando-as de hipóteses verifi cadas. A hipótese da che-

gada de “ecos do historicismo eclético até os longínquos sertões pau-

lista”, de Benincasa (2003 p. 112), foi completada pela afi rmação de 

Freitas, (1994 p. 25) de que “a casa mudou”, e ao corroborar com o tra-

balho destes outros pesquisadores, surgiram novas questões permi-

tindo a ampliação dessas pesquisas, com outras hipóteses levantadas 

por esta pesquisa, como o aparecimento da sensibilidade do pitoresco 

e do sublime nessas edifi cações.

As conclusões deste trabalho foram possíveis após um longo ca-

minho metodológico de pesquisa, levantamento, análise e sistematiza-

ção dos dados gerados, sendo assim, estas considerações podem ser 

encontradas ao longo de toda a discussão dos dois últimos capítulos. 

O quarto capítulo, Constantes da Arquitetura Rural em Ribeirão 

Preto aconteceu em decorrência da primeira conclusão deste traba-

lho: a afi rmação da diversidade de tipologias e a impossibilidade de 

defi nir um padrão de habitação rural do café na cidade de Ribeirão 

Preto. Portanto, tendo em vista que não existe um modelo a se eleger, 

este capítulo se dedicou a sistematizar as informações trazidas nos 

cinco estudos de caso, a fi m de propor o reconhecimento de algumas 

constantes da arquitetura rural do período cafeeiro no município.

Ao comparar os cinco exemplares analisados entre si, e sempre 

que possível acrescentar no comparativo as dez outras fazendas se-

lecionadas na primeira fase deste trabalho, foi possível afi rmar que a 

arquitetura rural do café em Ribeirão Preto demonstra algumas cons-

tantes observadas na maioria dos casos. Propomos um panorama bre-

ve, resumindo as constantes observadas.

1.A  Implantação: tem o terreiro como elemento organizador do 

espaço, sendo predominante a presença da casa sede na parte supe-

rior deste, com sua fachada frontal voltada para ele.

2.A  Programa: não podemos estabelecer uma constante em sua 

quantifi cação, mas afi rmamos que foi possível identifi car uma carac-

terística contínua no estudo do programa dessas fazendas, a divisão 
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em cinco áreas, sendo elas: social, íntima, serviço, negócios e hospe-

dagem, mas com o programa dentro destas áreas, fl exível.

3.A  Acessos: dessas habitações se relacionam diretamente 

com a distribuição das áreas de uso. Habitualmente, observam-se no 

mínimo três acessos: o social através da fachada frontal; o íntimo em 

uma das laterais; e um de serviço, pelos fundos da edifi cação. Quando 

da existência das áreas de negócio e hospedagem, o acesso utilizado 

é o frontal. 

4.A  Fluxos: também podem ser determinados pela divisão das 

cinco áreas (social, íntimo, serviço, negócios e hospedagem). Com 

exceção da casa sede da fazenda Monte Alegre, em nenhuma outra 

casa sede visitada foi constatada a presença de corredores de cir-

culação, sendo assim o fl uxo dessas habitações acontece através da 

passagem dos próprios cômodos. Afi rma-se uma hierarquia nos fl uxos 

e na circulação das casas sede de fazendas remanescentes do ciclo 

cafeeiro. Se analisarmos as plantas com a setorização do programa 

em áreas, podemos observar que para chegarmos até as áreas íntimas 

é preciso percorrer as áreas sociais

5.A  Volumetria: podemos afi rmar que existe uma constante: a 

presença das edifi cações no formato L. Ao fazer um exercício de apro-

ximação destas plantas foi possível concluir que talvez a construção 

dessas edifi cações não fosse de maneira tão empírica quanto se tem 

imaginado. Mesmo se aceitando a hipóteses de que essas casas não 

foram construídas através de um projeto, sem a presença de um arqui-

teto, é possível propor que estes construtores seguiam normas maio-

res do que apenas o saber local, como por exemplo, um manual prático 

de construção.

6.A  Espacialidade: o gabarito das casas sede do período cafe-

eiro na cidade de Ribeirão Preto assim como mencionado em planta 

estas habitações, não demonstram a mesma escala. A segunda con-

clusão que podemos tirar a partir da análise da espacialidade dessas 

habitações rurais, se refere à acomodação da edifi cação no terreno. 

Como comentado no estudo das implantações, é uma constante a pre-

sença de edifi cações construídas de maneira a aproveitar o declive 

para a construção de um porão, e no que refere a espacialidade, exis-

te a predominância dessas edifi cações estarem construídas em uma 

base plana na parte frontal aproveitando o declive na lateral da implan-

tação, chegando a encostar no solo nos fundos da edifi cação. Em ra-

zão disso, observamos a presença em todos os exemplares estudados 

da escadaria frontal, geralmente encontradas no centro da edifi cação, 
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com exceção da fazenda Santana. O destacamento das varandas tam-

bém pode ser observado de maneira nítida nesses exemplares.

7.A  Partido Arquitetônico: é importante ressaltar que nenhuma 

dessas casas sede são edifícios com fi liações estilísticas fi eis, porém 

no decorrer dos estudos de caso identifi caram-se pequenas sutilezas 

e alguns elementos estilísticos da “casa paulista”, da “casa mineira”, 

da arquitetura clássica e acadêmica, do ecletismo e do pitoresco. 

Sendo assim, a intenção deste estudo é indicar como, e onde estão 

edifi cados os estilemas dessas habitações. Mesmo sendo edifi cações 

construídas no Oeste Paulista entre o fi nal do século XIX e o início do 

século XX, essas habitações sofreram infl uências da tradição vigen-

te no mundo daquele período se encontrando 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.

8. A Técnicas construtivas: é possível estabelecer em relação às 

técnicas construtivas, em especial a utilização de alvenaria de tijolo 

com argamassa de barro, a utilização de esquadrias, pisos e forros de 

madeira, o emprego de pinturas ornamentais internas, além de outros 

ornamentos, de maneira a trazer maior requinte para o interior dessas 

edifi cações. 

No quinto capítulo, Transformações Arquitetônicas, ao contrário 

do anterior, analisa de maneira comparativa as fazendas do município 

de Ribeirão Preto com as fazendas de outros períodos cafeeiros, como 

por exemplo, a região do Vale do Paraíba. Assim como foi feito sobre o 

capítulo anterior propomos um panorama breve, resumindo as trans-

formações arquitetônicas observadas.

1.B  Implantação: podemos afi rmar que a implantação das fa-

zendas do município de Ribeirão Preto, se difere na disposição geral 

das fazendas localizadas nas regiões do Vale do Paraíba e Central, 

apresentando porém, uma semelhança com a implantação de fazen-

das localizadas em outras cidades desta região Paulista-Mogiana. 

Esta transformação das fazendas cafeeiras do município de Ribeirão 

Preto ocorreu de maneira a distanciar as edifi cações do terreiro, prin-

cipalmente a casa sede, reservando a intimidade e a privacidade da 

família do fazendeiro. Duas hipóteses, não excludentes entre si, seriam 

o aumento quantitativo da população dessas propriedades, chegando 

a serem vilas ou pequenas cidades, considerando ainda, o desejo de 

privacidade por parte da família do proprietário. 
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2.B  Programa, acesso e fl uxo: de modo conclusivo sobre o pro-

grama, os acessos e os fl uxos, esta pesquisa corrobora com os outros 

autores que as transformações ocorreram de modo gradual, acompa-

nhando a “marcha do café”. Contudo, sinaliza mudanças que ocorre-

ram na maior parte dos casos, ou na totalidade dos exemplares, loca-

lizados no município de Ribeirão Preto, se diferenciando também de 

outras cidades de sua área, a zona Paulista Mogiana. 

Sendo assim, podemos afi rmar que em relação ao programa das 

edifi cações do Vale do Paraíba, da região Central e das zonas pioneiras 

do século XX, as fazendas do município de Ribeirão apresentam trans-

formações que podem ser consideradas grandes, mas não primordiais, 

mantendo o programa básico da morada, acrescentando e retirando 

algumas dependências. Em relação a outras fazendas da região da 

Paulista Mogiana, a grande novidade foi o desaparecimento total das 

alcovas e a inserção de um acesso de uso íntimo nas edifi cações. 

Resumidamente, os fatores de transformação foram: o desapa-

recimento das alcovas; o desaparecimento de corredores de circula-

ção, decorrente da presença das alcovas no centro da habitação, sen-

do a única habitação que encontramos que apresenta a utilização do 

corredor e circulação se trata da fazenda Monte Alegre, de modo que 

este fato não decorre da presença de alcovas, como observado nos 

casos citados; o desaparecimento das igrejas, oratórios e qualquer 

espaço dedicado à fé dentro das edifi cações de morada; e a inclusão 

do programa relacionado com os negócios dos proprietários, com a 

frequente presença de escritórios dentro da habitação. 

3.B  Volumetria:  podemos afi rmar que o município de Ribeirão 

Preto se difere das outras regiões por ter uma predominância quanti-

tativa quase na totalidade de plantas edifi cadas em formato L, sendo 

sua maior transformação em relação a outros exemplares no que se 

refere à espacialidade. Seus principais elementos de diferenciação da 

espacialidade são: a construção que se acomoda completamente no 

terreno, a presença da escadaria e da varanda frontal, muitas vezes 

presentes em outros exemplares, mas adotando outros formatos com-

positivos. 

4.B  Partido Arquitetônico: podemos afi rmar que a tipologia ado-

tada sofreu mudanças durante a “marcha do café”. O sobrado que se 

mostra sóbrio e austero no Vale do Paraíba, tem a inserção de novos 

elementos na chegada da região Central e se transforma ao se aproxi-

mar em direção ao Oeste Paulista.

Como vimos, Freitas (1994 p. 25) afi rma que “a casa mudou na 

posição em relação aos outros edifícios, na técnica construtiva, na di-

visão e nos diversos elementos”. A pesquisadora propõe o estudo da 
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região de Ribeirão Preto, trazendo fazendas de cidades como Cravi-

nhos, Dumont e Guatapará. Amplia-se aqui o trabalho desta pesquisa-

dora ao afi rmar que acredita na possibilidade dessa transformação ter 

ocorrido em toda a ocupação da Paulista Mogiana, assinalando que 

essa transformação não ocorreu de modo pontual na cidade de Ribei-

rão Preto, mas sim, em diversas localidades da região. O processo foi 

acontecendo de modo gradual, e nos municípios do Oeste Paulista se 

consolidou, ou seja, mostrou os exemplares com mais apuro nos aca-

bamentos, com maior erudição construtiva e com as volumetrias mais 

recortadas e mais elaboradas. 

5. B Técnicas construtivas: as técnicas construtivas foram um 

dos maiores fatores de transformação arquitetônica nas casas sede 

edifi cadas nas fazendas cafeeiras do fi nal do século XIX e início do 

século XX, no município de Ribeirão Preto. A utilização da alvenaria de 

tijolos, que já vinha ocorrendo de maneira gradual, se consolidou no 

município de Ribeirão Preto, e possibilitou a adoção de novos partidos 

arquitetônicos, e de novas volumetrias. O contato com a Europa trouxe 

ainda, outros materiais, como o ferro, que possibilitou a construção de 

encanamentos sanitários e o emprego em ornatos.

Algumas hipóteses foram levantadas para justifi car essa trans-

formação arquitetônica consolidada no Oeste Paulista. A consolidação 

da técnica construtiva de alvenaria de tijolos, a chegada do ecletismo, 

a vinda de imigrantes como mão de obra nas lavouras e, consequen-

temente, na construção, e o acumulo de capital proporcionado pelo 

cultivo das enormes lavouras cafeeiras. De qualquer forma, nessa 

pesquisa corrobora-se com a discussão levantada por Freitas e afi r-

ma-se: na região de Ribeirão Preto, assim como todo o Oeste Paulista, 

“a casa mudou”. 

Foi esforço desta pesquisa incluir o maior número de casas sede 

de fazendas no município de Ribeirão Preto, nas análises e durante à 

sistematização dos dados levantados em campo de maneira compara-

tiva entre elas e depois, comparativamente entre outras casas de ou-

tros períodos cafeeiros. Estes exemplares da arquitetura rural ligado 

ao período cafeeiro na cidade de Ribeirão Preto foram acrescentadas 

até os últimos dias dessa dissertação e assinalando que este tema não 

está esgotado, podendo e devendo ser retomado por outros pesquisa-

dores posteriormente. 
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ANEXO

Relação das fazendas inventariadas pela Rede de Cooperação 

de Identidades Culturais, entre os anos 2011 e 2013.

Fonte: RCIC, 2013. Desenvolvimento: Ana Carolina Gleria.

65 — Bens Inventariados

• Fazenda Águas Claras

• Fazenda Baixadão

• Fazenda Boa Vista

• Fazenda Boa Vista (Quinzinho)

• Fazenda Brejinho

• Fazenda Buenópolis

• Fazenda Canta Galo

• Fazenda Conquista

• Fazenda Cruzeiro (Antiga Fazenda Pau Alto)

• Fazenda Figueira do Arante

• Fazenda Figueirinha

• Fazenda Fortaleza

• Fazenda Guanabara

• Fazenda Invernada

• Fazenda Iracema

• Fazenda Labareda

• Fazenda Macaúba

• Fazenda Monte Alegre

• Fazenda Monte Irará

• Fazenda Olhos d’água

• Fazenda Paineiras (Antiga Fazenda São Judas)

• Fazenda Pau d’alho

• Fazenda Primavera

• Fazenda Resfriado

• Fazenda Santa Adelaide

• Fazenda Santa Cândida

• Fazenda Santa Cruz

• Fazenda Santa Esília

• Fazenda Santa Iria

• Fazenda Santa Luzia

• Fazenda Santa Maria (Ribeirão Preto)

• Fazenda Santa Maria (Bonfi m Paulista)

• Fazenda Santa Rita (Ribeirão Preto)



321

• Fazenda Santa Rita (Bonfi m Paulista)

• Fazenda Santa Rosa

• Fazenda Santa Rosa

• Fazenda Santa Silvéria

• Fazenda Santa Tereza

• Fazenda Santa Terezinha

• Fazenda Sant’Anna

• Fazenda Santo Américo

• Fazenda Santo Antônio

• Fazenda Santo Antônio

• Fazenda Santo Antônio da Boa Vista

• Fazenda São Félix

• Fazenda São Francisco

• Fazenda São Geraldo

• Fazenda São Joaquim

• Fazenda São José

• Fazenda Experimental (Antiga Fazenda São José / colônia)

• Fazenda São Manoel

• Fazenda São Paulo

• Fazenda São Pedro

• Fazenda São Sebastião

• Fazenda São Sebastião Bela Vista

• Fazenda São Sebastião do Alto

• Fazenda São Sebastião Lajeado (Antiga Fazenda Sampaio)

• Fazenda São Sebastião Uchôa

• Fazenda Serra

• Fazenda Serrana

• Fazenda Tamburiú

• Fazenda Vista Linda

• Haras São Sebastião

• Residência na Empresa São Bento

• Sítio Aroeira
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