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Apresentação

O II Colóquio Internacional A Casa Senhorial: Anatomia dos interiores foi
realizado de 11 a 13 de agosto de 2015, promovido pela FCRB, com o apoio da
EBA/UFRJ, da EAU/UFF, do Museu da República/Ibram, Universidade Nova de Lisboa
(Portugal) e Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva (Portugal), tendo patrocínio da
Faperj e da Capes.
O evento é desdobramento do projeto “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de
Janeiro: Anatomia dos interiores”, realizado de 2012 a 2014, voltado para o estudo da
casa de morada da nobreza e da alta burguesia, entre os séculos XVII e XIX, focando
nos múltiplos aspectos dos seus interiores, em duas regiões do mundo cultural e
artístico luso-brasileiro: Lisboa e Rio de Janeiro. O projeto foi proposto pela
Universidade Nova de Lisboa (Portugal) e Fundação Ricardo Espírito Santo e Silva
(Portugal), e contou com o patrocínio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
Para sua realização, foi estabelecida uma nova metodologia de análise baseada em
quatro linhas de investigação: I. Mecenas e artistas. Vivências e rituais; II. Identificação
das estruturas e dos programas distributivos e estudo aprofundado de nomenclaturas
funcionais e simbólicas de cada espaço; III. Estudo da ornamentação fixa – tetos,
azulejaria, talha, pintura, estuques, têxteis, pavimentos, chaminés, janelas e portas,
mobiliário integrado; IV. O equipamento móvel nas suas funções específicas. Os
trabalhos desenvolveram-se ao longo de 36 meses e resultaram em duas publicações e
em site especializado: www.casaruibarbosa.gov.br/acasasenhorial.
No Brasil, a pesquisa teve o apoio da Fundação Casa de Rui Barbosa e contou
com pesquisadores de diversas unidades acadêmicas (EBA/UFRJ, FAU/UFRJ, Museu
Nacional/UFRJ, EAU/UFF, Museu da República, além da FCRB), abrangendo as áreas
de museologia, arquitetura, paisagismo, artes decorativas, história da arte e história,
dando prosseguimento a iniciativas de intercâmbio luso-brasileiro da FCRB.1
Ao longo dos trabalhos, foram promovidas reuniões no Rio de Janeiro e em
Lisboa. No Rio, foram realizados dois encontros dos pesquisadores brasileiros e os
coordenadores portugueses, de 24 a 26 de agosto de 2011 e de 20 e 22 de agosto de

1Essa

cooperação teve início em 2006, com a promoção do Encontro Luso-Brasileiro de MuseusCasas ― série bienal já em 4ª edição ― voltada para o diálogo entre museólogos e pesquisadores
dos dois países, tendo como pauta aspectos formais e estruturais, de significação simbólica e de
memória, dos museus-casas. Além disso, foi realizado um conjunto de iniciativas acadêmicas,
como cursos e workshops.

2012, e, em Lisboa, o workshop “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro:
estruturas internas, ritual e quotidiano" no Palácio Fronteira, a 17 de janeiro de 2013.
Para conclusão da primeira etapa da pesquisa, foi promovido, de 4 a 6 de junho
de 2014, o Colóquio internacional “A casa senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro
(séculos XVII, XVIII e XIX). Anatomia dos interiores”, no Museu de Artes Decorativas Palácio Azurara, sede da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, que reuniu 36
conferencistas portugueses e estrangeiros. O interesse suscitado pelo colóquio, com
significativa participação de investigadores brasileiros, levou a FCRB promover nova
edição no Rio de Janeiro. O projeto inicial desdobrou-se e os interesses por estudar os
interiores das casas alargaram as referências geográficas, englobando várias cidades
brasileiras e portuguesas. Nessa ampliação de horizontes, o II colóquio buscou reunir
mais estudos de caso, buscando contemplar outras experiências de morar em outros
países.
A organização do evento foi iniciativa de quatro pesquisadoras atuantes desde o
primeiro projeto: Ana Lucia Vieira dos Santos, da Escola de Arquitetura e Urbanismo
da Universidade Federal Fluminense, Ana Maria Pessoa dos Santos, pesquisadora da
Fundação Casa de Rui Barbosa; Isabel Portella, museóloga do Museu da República;
Marize Malta, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, da Escola de Belas
Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Suas instituições, apoiadas pela Faperj
e Capes, foram as responsáveis pela consecução do evento, contando ainda com auxílio
dos alunos de graduação da Escola de Belas Artes-UFRJ (Alessandra Ramalho,
Catiussia A. da Silva, Bárbara Mozzer, Beatriz Rosa, Camila R. dos Santos, Clarisse de
Sá, Yrvin Gomes) e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-UFF (Rebeca Reis) e
bolsistas do Museu da República (Juliana Nobre) e Fundação Casa de Rui Barbosa
(Barbara Prieto e Lucas Cavalcanti), que atuaram na secretaria, recepção, venda de
livros e no apoio ao auditório.
Compondo o comitê científico, foram convidados Francisco Soares de Senna,
Aldrin Moura de Figueiredo (UFPA), Carlos Alberto Ávila Santos (CA/UFPel), José
Belmont Pessoa (PPGAU/EAU/UFF), Maria Lucia Bressan Pinheiro (FAU-USP) e Sonia
Gomes Pereira (EBA/UFRJ).
Foram acolhidas propostas de comunicações de norte a sul do país – de Belém,
do Pará a Pelotas, no Rio Grande do Sul –, incluindo Minas Gerais, Espírito Santo, São
Paulo, Paraná e Bahia. Fora do país, Portugal, Itália e México também trouxeram
contribuições para a discussão. Como convidados, integrando mesas-redondas que
corresponderam aos eixos temáticos do evento, estiveram presentes: Mesa-Redonda I –
Espaço interior, estrutura e programa distributivo – Hélder Carita (UNL/FRESS) e Ana
Lucia Vieira dos Santos (EAU/UFF); Mesa-Redonda II – Ornamentação fixa – Isabel
Mendonça (UNL/FRESS) e Isabel Portella (MR/IBRAM) e Mesa-Redonda III – O

equipamento móvel – Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (CITAR/UCP) e Marize Malta
(PPGAV/EBA/UFRJ). De modo a aproximar diálogos com os modos de habitar na
França, foi apresentada a conferência Vivre avec art. De l’hôtel particulier à l’appartement
bourgeois des années 30, conduzida por Monique Eleb, da École Architecture ParisMalaquais.
Além dos programas e espaços dos salões dos muitos palácios e palacetes, de
casas senhoriais e burguesas, e seus personagens, foram também contemplados
nomenclaturas, zonas de serviço, mudanças de usos, intervenções e rituais sociais. Para
dar conta de vários projetos de embelezamento dos interiores, estiveram em pauta
encomendas, contratos, ofertas de serviços, relações de trabalho. Sobre as decorações
fixas, compareceram desde sistemáticas para levantamentos de ornamentações fixas
existentes em edificações a estudos de elementos particulares, como estuque, papel de
parede, pintura decorativa e de fingimento. Sobre os equipamentos móveis houve grande
foco nos inventários, mas também perfilaram questões teóricas, historiográficas,
narrativas e de tombamento, panorama de serviços de decoração, com ênfase no
mobiliário e na louça. Assim, do luxo à trivialidade, da exceção ao corriqueiro, as casas
e seus interiores foram mais uma vez núcleo das discussões, permitindo avançar um
pouco mais em relação à compreensão da sua complexidade e potencialidade artística.
A grande receptividade do evento é um sinal do vigor que o tema desperta e envolve
tantos pesquisadores, que começam a encontrar interlocutores. Um campo está a se
formar e consolidar.
Para a confecção dos anais, todos os textos passaram por peer review, ou seja,
revisão por pares, de modo a garantir a qualidade e ineditismo dos mesmos.
Compuseram a Comissão de Avaliação os seguintes pesquisadores: Ana Lúcia Vieira
dos Santos, Ana Pessoa, Carlos Alberto Ávila Santos, Gonçalo de Vasconcelos e Sousa,
Hélder Carita, Isabel Mendonça, Marize Malta e Nelson Pôrto Ribeiro.
A editoração foi realizada por Lucas Cavalcanti, sob coordenação de Marize
Malta. Lucas é graduando da EBA-UFRJ, do curso de Design de Interiores, e bolsista
da Fundação Casa de Rui Barbosa, atuando no projeto Casas Senhoriais, e aceitou o
desafio de assumir o design gráfico dos anais. A subdivisão da publicação em três partes
seguiu os eixos temáticos do evento, cada uma relacionada a uma cor: vinho para o
Espaço interior; ocre para Ornamentação fixa e azul para Equipamento móvel, cores
baseadas nas existentes nos estuques da parede do Fumoir do Palácio do Catete, Museu
da República, usada como imagem do evento. Além disso, a identidade visual ganhou
ornamento de ramicelos inspirados na decoração do frontão, também em estuque, da
porta localizada na antessala da imperatriz, no antigo Paço de São Cristóvão, atual
Palácio da Quinta da Boa Vista, sede do Museu Nacional da UFRJ. O ramicelo, presente
em cada página de abertura de trabalho, lembra que se trata de uma publicação que dá
atenção aos interiores, aos detalhes, às minúcias e que é hora de prestarmos mais

atenção para o lado de dentro das edificações, especialmente das casas que, com seus
protetores limites de abrigo, suas capacidades de acolhimento da vida diária e seus
encantos para receber os visitantes, ajudaram a moldar nossas visões de mundo. Tanto
as histórias da arte quanto da arquitetura precisam incorporar esse espaço de natureza
particular, com suas anatomias próprias, educando os olhares de seus agentes para
aprenderem a ver portas adentro.
Desejamos boas leituras e que elas estimulem mais e mais trabalhos.

Rio de Janeiro, junho de 2016.

Ana Pessoa (FCRB)
Marize Malta (EBA/UFRJ)
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Evolução construtiva da casa de morada
da Fazenda Rialto
Da casa do trabalho à casa senhorial

Elizeu Marcos Franco
Mirian C. B. Oliveira
Natasha S. Pinto
Sérgio S. Lima

L

ocalizada em Arapeí, município emancipado de Bananal em 1991, à
margem da Rodovia SP-68, na altura do km 32, a Rialto está encravada
na região do Vale do Paraíba que se convencionou chamar de Vale

Histórico, uma área de colonização que remonta ao século XVIII, onde se deu a
introdução do café em terras paulistas.
A Fazenda Rialto, chamada originalmente de Arribada, tornou-se um exemplo
emblemático das fazendas cafeicultoras antigas do Estado de São Paulo, que
conheceram momentos de glória promovidos pela cultura do café, depois o descaso e a
destruição. Essa é uma condição comum a muitas outras fazendas antigas do Vale do
Paraíba, onde cidades inteiras foram construídas com os recursos gerados pelo café.
Muito valorizado, mas plantado de forma indevida naquela região, o café acabou por
destruir os solos, forçando a busca por novas e melhores áreas de plantio, contribuindo,
dessa forma, para a decadência daquela região a partir do último quartel do século XIX.
Apesar do salto de crescimento experimentado pelo Brasil no século XIX graças ao café,
o Vale do Paraíba, em um espaço de apenas duas gerações, viu a glória, mas também a
decadência.
Originada de uma primeira construção, mais simples, quando ainda era sede da
propriedade rural conhecida como Arribada, que produzia gêneros de subsistência e, de
forma ainda primitiva, o café, a casa sede sofreu ampliações e processos de
modernização, tornando-se uma casa ricamente decorada, como outras sedes de
grandes fazendas monocultoras de café do período imperial. A casa sede da Rialto,
apesar das crises por que a fazenda passou, como esgotamento do solo, fim da
escravidão e crises do mercado mundial, se manteve como moradia até os anos 1970. A
partir de então, devido ao seu mau uso e uma tentativa equivocada de obra de
conservação, apesar do aprofundamento dos conceitos de preservação do patrimônio
cultural e do desenvolvimento de técnicas de restauro, que ali não foram empregadas,
a casa não resistiu e, em 1996, ela foi praticamente demolida, a despeito de seu valor
cultural e de suas pinturas parietais.
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História
A Rialto, como tantas outras fazendas do Vale do Paraíba, esteve adormecida por
décadas, em um silencioso processo de deterioração. Saia (1975) 1 aborda o
“Recenseamento de Ordenança” para mostrar que, em 1800, a região do Caminho novo
da Piedade, no Vale do Paraíba, estava dividida em oito “companhias”, áreas onde já
havia propriedades que possuíam escravos, produziam café e, principalmente, gêneros
necessários para subsistência, a exemplo da Fazenda Rialto, que pertencia ao GuardaMór Joaquim Ferreira Pena. Adquirida de seu sogro e tio Francisco Gonçalves Pena, a
sesmaria da Arribada, como ainda era chamada, havia sido comprada, segundo
Rodrigues (1980)2, dos primeiros povoadores do sertão do Caminho Novo, em 1794. Em
1817, nos dados do Recenseamento de Ordenança, há referência a uma propriedade à
beira do caminho novo, em Bananal, mencionando o nome de seu proprietário, o
Guarda-Mór Joaquim Ferreira Pena, e que já produzia 150 arrobas de café, com 40
escravos. É provável que, além dos escravos, outros profissionais também se fizessem
necessários, como carpinteiros, por exemplo, voltados para a construção das
instalações, necessárias desde o início do empreendimento.
O inventário da Fazenda Arribada, de 1856, teve como inventariante Dona Ignácia
Gonçalves Pena, a viúva do Guarda-Mór, e mostrava que nesse ano, a Arribada já era
uma grande produtora de café, que possuía 179 escravos e 95.000 pés de café. Além de
casas na cidade de Bananal e da casa de morada da fazenda, constavam como
benfeitorias da fazenda, várias edificações voltadas para a produção do café e
mantimentos de subsistência e manutenção da fazenda, que se posicionavam ao redor
do terreiro de café, entre os muros de uma “fortificação” praticamente autônoma.
Documentos de transmissão da fazenda mostram que com o tempo, há um
aumento no número de benfeitorias e porteiras, indicando que o terreiro e o número de
edificações ao seu redor possam ter se expandido; a casa de morada permanece a
original, mas apresenta mudanças que indicam que possa ter sofrido ampliações. As
terras e benfeitorias recebidas pelos herdeiros do Guarda-Mór Joaquim Ferreira Penna
foram vendidas para o senhor Candido Ribeiro Barbosa, em 1874. Foi a partir desse
novo proprietário que o nome Rialto foi usado pela primeira vez, apesar de que
documentos de 1875 ainda contassem com o nome Arribada. Seu filho de mesmo nome,
mas com título de nobreza, o Barão Candido Ribeiro Barbosa, implementa profundas
reformas que alteraram a fisionomia da casa sede da Rialto. Também devem pertencer
a esse período as pinturas decorativas atribuídas oralmente ao pintor espanhol
Villaronga, que adornaram as paredes da sala de jantar, da capela e do vestíbulo,
apontadas por Tirello (1999)3 como trabalho de diferentes pintores para cada cômodo.
Externamente, fica bem claro que as reformas trataram de uniformizar os acabamentos
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da casa, a exemplo das colunas e capitéis, cimalhas e cornijas que se repetem nas
paredes de cômodos que foram agregados à casa principal.
Em 1893, o Barão de Ribeiro Barbosa vende a Rialto, e em documentos de 1894,
que tratam da hipoteca da fazenda junto ao Banco de Crédito Real do Brasil, as senzalas
já não são mais declaradas entre as benfeitorias da Rialto. Devido à abolição da
escravatura, elas devem ter sido convertidas em casas de colonos. Durante o século XX,
a fazenda foi vendida sucessivas vezes e a produção de café deixou de ser a atividade
principal. Na segunda metade do século, deixou inclusive de ser plantado, e assim como
tantas outras fazendas da região, acabou por se dedicar à criação de gado bovino, com
a construção de currais, principalmente para a produção de leite.
A troca de proprietários e o fim da cultura do café levou o patrimônio cafeeiro da
fazenda a se deteriorar, devido ao abandono de suas instalações. A mudança de
atividade econômica motivou a substituição ou adaptação das edificações e
equipamentos voltados à produção do café por outras instalações que não tiveram o
mesmo cuidado e manutenção. Em tempos mais recentes, a falta de uso adequado e a
falta de manutenção da casa principal foram determinantes para seu desaparecimento.

Evolução construtiva
Dos edifícios que formavam a sede da Fazenda Rialto, apenas a casa sede resistiu
em pé até os anos 1980, quando foi praticamente demolida. Foi o único que sobreviveu
às crises, às mudanças de proprietários e de usos, que foram, em maior ou menor
medida, as causas pelo desaparecimento de todo o patrimônio construído da fazenda.
Entretanto, em 1986, como resultado de uma reforma amadora e desastrosa, a casa de
vivenda situada à meia encosta e com dois pavimentos praticamente desapareceu, tendo
restado apenas o porão e uma reconstrução interrompida e espúria do pavimento
superior, que apenas sinaliza as dimensões da antiga casa sem, no entanto, revelar o
fausto de seu apogeu (figura 1).

Figura 1: Sobre o que restou da casa sede, foi iniciada uma
construção em tijolos furados e vigas e pilares de concreto, logo
interrompida. Foto: Elizeu Marcos Franco (2013).
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Antes de sua destruição, apenas algumas fotos tiradas nas décadas de 1950
(figura 2) e 1970, desenhos de observação, e um levantamento métrico um tanto
impreciso, feito nos anos 1970 pela equipe do arquiteto Antonio Luis Dias de Andrade,
o Janjão, do Condephaat4, documentavam a edificação. A arquiteta Regina Tirello, em
meio ao cenário de destruição da demolição, coletou amostras de revestimentos internos
já caídos ao chão e as estudou, descrevendo os materiais, tintas e cores, o método e a
autoria das pinturas parietais que decoravam a sala de jantar, o vestíbulo e a capela.
Tirello (1999) percebeu, também, que a casa havia sido construída em torno de um
núcleo principal. Entre 2013 e 2014, pesquisas5 foram realizadas com as argamassas
de revestimento das poucas estruturas que resistiram em pé, na tentativa de
documentar os materiais utilizados e, com isso, descrever a evolução construtiva da
casa em torno do núcleo original. Essa hipótese faz sentido, na medida em que converge
com a informação, ainda que sumária, dos inventários, que descrevem uma casa a
princípio mais singela e depois ampliada e ornamentada.

Figura 2: Casa sede da Fazenda Rialto. Fonte: ROCHA FILHO,
Gustavo Neves . Bananal, SP - Arquitetura rural - fazendas de café
07 jan 1956 - 96 fotos. 1956. (Registro fotográfico da arquitetura
brasileira).

Na escritura de compra e venda, datada 18.08.1794, há, entre as instalações
adquiridas por Joaquim Ferreira Pena, uma casa de vivenda. Apesar da informação
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sumária e de sua aparente simplicidade, trata-se da casa principal, devido à sua
prevalência na lista.
Huma caza de vivenda e outra que serve de payol e assim mais outras cazas
humas que servem de senzalas dos negros e ranxo de passageiro caza de
xiqueiro e de monjolo tudo cobertas de telhas, hum taxo grande que peza duas
arrobas – outro dito pequeno – tres caldeiroens – hum forno de cobre – duas
espingardas – huma corrente de ferro com três colares – duas balanças de ferro
com seos pezos de bronze – huma balança de pezar Ouro com seo marco – huma
alavanca de ferro – Hum malho de ferro – Duas Inxó – Huma serra braçal, e
duas ditas pequenas – Duas frasqueiras com seos frascos – Hum copo grande
e dois pequenos de vidro – Hum funil – e dez escravos por nome... – e a
ferramenta toda dos mesmos escravos e os porcos... quatro milheiros de tijolos
– sinco Duzias de Taboados”6

Não é possível afirmar que essa seja o “embrião” da casa apalacetada que chegou
ao século XX, mas é possível perceber uma lógica na descrição dos bens, nesse e nos
inventários posteriores, que permite depreender uma dinâmica de expansão e evolução
no conjunto de edificações da sede da Rialto, pressupondo que a primeira descrição se
refira à mesma casa das seguintes, ou que estivesse assentada sobre as mesmas bases
de pedra que suportaram a casa histórica e que ainda se encontram no local. Assim
como em outras fazendas da região, surgidas no início do século XIX, as fundações da
casa sede da Rialto, hoje demolida, também são em alvenaria de pedra, e podem
corresponder ao perímetro da casa pretérita (figura 3).
O sobrenome Penna ainda estaria associado ao local em outros documentos de
data posterior, como nos inventários para a transmissão de bens por herança, a exemplo
do testamento de 14.05.1847, do Guarda-Mór Joaquim Ferreira Penna, português da
Freguesia de São Salvador, Bispado de Braga, que deixou sua terça (terras e
benfeitorias) para a esposa, Ignácia, mineira de Arraial de São Gonçalo do Tambor, da
Comarca de Sabará, que a desfrutaria enquanto fosse viva, devendo depois ser
transmitida para seus herdeiros. O provável ano de seu falecimento é 1848, pois em
fevereiro daquele ano, Dona Ignácia foi sua testamenteira. Entre os bens arrolados,
havia muitos escravos, casas na cidade, cafezais, engenho e monjolos e créditos devidos
por outras pessoas. Há também algumas casas rurais, mas de menor valor que as casas
da cidade. É citada uma casa de vivenda, que a descrição indica tratar-se de uma casa
austera, menor e mais simples do que a casa sede do século XX, sugerindo que ela ainda
não tivesse passado por processos mais vultosos de transformação.
O inventário de 1856 da Fazenda Arribada, gerenciada pela viúva Dona Ignácia
Gonçalves Pena, indica que, nesse ano, a Arribada já era uma grande produtora de café
que possuía, além dos 179 escravos e 95.000 pés de café, casas na cidade e um montemor avaliado em 357:134$629. Curiosamente, a casa sede da fazenda é descrita como
uma casa de vivenda com sótão, coberta de telha, obra velha (figura 4), e seu valor é de
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apenas 300$000, muito menor do que valia qualquer de suas propriedades na cidade.
Constava ainda como bens da fazenda,
casa coberta de telhas que serve de tenda de ferreiro; casa com terreiro feito
a braços coberta de talha; casa de três lanços7 coberta com telhas e assoalhada,
para tulha de mantimentos; chiqueiro coberto de telhas, um monjolo de três
mãos com casa coberta de telhas e assoalhada, um abanador de café com roda
d’água e rego d’água; um paiol coberto de telha, pau apicado e varanda do lado;
dois lanços de casas cobertas de telhas, que servem de cozinha; engenho de
cana; moinho e roda de mandioca; casa com monjolos velhos, prensa e fuso; um
quadro com 26 lanços de senzalas, coberto de telhas e com um portão; dois
lanços de casas para a tropa, um galinheiro; e quatro porteiras.8

Pode-se inferir deste inventário, que a casa de vivenda, por ser considerada “obra
velha”, pode ser a primeira edificação construída para acomodar a família do GuardaMór, e descrita nos primeiros documentos de posse. A descrição da casa, muito
simplificada, não citava outros elementos que pudessem fazer parte da construção e
assim qualificá-la, entretanto, estão presentes em outras edificações secundárias
descritas no mesmo inventário, como é o caso do “paiol coberto de telha, pau apicado e
varanda do lado”, ou ainda “casa de três lanços coberta com telhas e assoalhada, para
tulha de mantimentos”.

Figura 3: Pavimento porão que pode ter sido a fundação da primeira casa sede da
Rialto. Fonte: Desenho sobre planta do levantamento sistemático de fazendas –
Condephaat (197-). Desenho: Elizeu Marcos Franco
Na planta, o muro e as colunas de pedra, que resistiram à demolição da casa, ainda
existentes, servem de alicerces para o pavimento superior do que pode ter sido a primeira
casa sede da Rialto. A linha tracejada corresponde ao perímetro da casa como ela chegou
ao século XX, indicando as ampliações que viriam a ser realizadas.

Antes de prosseguir nesse raciocínio, vale lembrar algumas explicações que
Carrilho (1994) dá sobre os inventários das fazendas de café do Fundo do Vale: apesar
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de consistirem em excelente fonte de informação, eles são limitados, em função de sua
sistemática própria; o propósito da descrição em um inventário é quantificar o valor de
determinado conjunto de bens; “importa mais saber o quanto vale um determinado
patrimônio do que descrevê-lo, deter-se em suas características ou perder-se em juízos
subjetivos de ordem qualitativa”; os inventários apresentam, portanto, descrições frias
e orientadas exclusivamente por critérios de ordem quantitativa; no que se refere às
casas e benfeitorias da fazenda, “não interessam os atributos de ‘aformoseamento’, mas
apenas a quantidade de lanços ou casas; as dimensões, as características e a
capacidade dos equipamentos produtivos”, “o exame da sucessão de inventários no
tempo, por outro lado, torna possível perceber a evolução dos estabelecimentos, aquilo
que incorporam neste ou naquele período”.
De volta ao inventário de 1856, a descrição da casa de vivenda não menciona
varanda, elemento que passaria a ser descrito como parte da casa sede em documentos
futuros de transmissão de propriedade da fazenda. Observa-se aqui, entretanto, que o
elemento varanda faz parte do paiol coberto de telha e poderia ser até mesmo apenas
um telhado de prolongo, muito característico na arquitetura rural mineira que chegou
às paragens do Fundo do Vale. O que chama atenção, neste caso, é que, se houvesse
uma varanda na casa, ela possivelmente teria sido descrita, assim como o foi no caso
do paiol. Por outro lado, a descrição “dois lanços de casas cobertas de telhas, que servem
de cozinha”, pode se referir ao local onde se preparava a comida para toda a população
da fazenda, ou ainda, como na maioria das casas, “o celebrado puxado, fazendo ângulo
com o corpo principal do edifício, onde se instalava a cozinha do dia-a-dia, freqüentada
até pela dona de casa, doceira emérita, e também outras dependências, como a
despensa, a sala dos queijos, etc. (LEMOS, 1999, P.189)9. Em outras palavras, um
anexo, ou uma possível ampliação da casa.
Faz-se notar, também, mas, devido à descrição mínima sobre a casa, a palavra
sótão, usada como que para qualificar a casa. Na arquitetura tradicional, a exemplo do
que ocorria na dita bandeirista, o sótão era como um jirau, “o espaço aproveitado sobre
os dormitórios, envolvendo o vazio da sala central, que sempre possuía grande pé-direito
sob o espigão piramidal de telhas vãs.” (LEMOS, 1978, p. 59)10. Esse, aliás, deve ter sido
o formato do telhado, com quatro águas (figura 4), diferente daquele intrincado da casa
(figura 5) visitada por Janjão e sua equipe de arquitetos do Condephaat, por ocasião do
levantamento sistemático de fazendas paulistas empreendido nos anos 1970. Nesse
levantamento, também consta que todos os cômodos da casa possuíam forro do tipo
saia e camisa.
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Figura 4: Pavimento superior do que pode ter sido a casa sede da Rialto, descrita
no inventário de 1856. Desenho sobre planta do levantamento sistemático de
fazendas – Condephaat (197-).
Autor: Elizeu Marcos Franco
A planta mostra uma casa maior, que ocupa o espaço do corpo principal da casa
que foi demolida no fim do século XX, representando um acréscimo de área em
relação à apresentada na figura 1. A hachura indica a posição onde há mais
possibilidades de ter existido o sótão mencionado no inventário. Trata-se da posição
sobre os cômodos centrais, onde há maior altura entre o forro e o telhado (linhas
tracejadas com traços menores). O telhado também deveria ser mais simples, apenas
em quatro águas, pois a edificação consistiria de apenas um grande retângulo, sem
a necessidade de outras cumeeiras e rincões. Nesse caso, já haveria paredes de adobe
formando a parte frontal do porão e pavimento superior. A linhas tracejadas com
traços maiores indicam as partes da casa que não haviam sido construídas até então.

Em 1872, Dona Ignácia já não habitava a casa da fazenda, que ainda era chamada
de Arribada, como consta na partilha entre os herdeiros. Dona Ignácia, que vivia na
cidade de Bananal, faleceu em 03 de outubro de 1873, e em seu testamento, aberto
naquele mesmo mês e ano, inicia a lista dos bens de raiz, ou seja, os imóveis da
Arribada, “uma casa de vivenda (velha) treis lanços, com varanda na frente, avaliada
pelos avaliadores por oitocentos mil reis”. Destaca-se, também, “quatro lanços de telhas
pegados a dita casa, avaliados pelos avaliadores por quinhentos e cincoenta mil reis”,
que podem corresponder às ampliações que a casa sofreu naquele período. Além dessas,
há outras mudanças na sede como um todo, em relação ao inventário de 1856, como
por exemplo, aumento de dois para três lanços de casa assoalhada para tropa; de quatro
para seis porteiras, os “fechos” da fazenda, indicando que o terreiro e o número de
edificações ao seu redor tinham se expandido; há, também, a descrição de bens que se
deterioraram, como o “paiol arruinado, de quatro lanços” e até mesmo a existência de
um oratório, que podia corresponder a uma “capela, elemento recorrente no programa
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da fazenda de café, mas que dificilmente aparece nos inventários” (CARRILHO, 1994, p.
52)11, e que é sabido que existiu na casa sede da Rialto, ricamente decorada com
pinturas parietais. A varanda, nesse caso, poderia ser um alpendre frontal, comum na
arquitetura rural mineira, e os quatro lanços pegados, uma ou mais ampliações sofridas
pela casa sede (Figura 5).

Figura 5: Planta do pavimento superior da casa sede da Fazenda
Rialto. Levantamento sistemático de fazendas – Condephaat (197-).
Fonte: CEDOC – Condephaat.
Trata-se da planta do pavimento superior que existia quando a
casa foi demolida. Na sala de jantar, uma coluna de adobe pode ter
sido construída para compor a simetria com uma coluna de pedra
existente na mesma parede. Essa simetria ordena a distribuição dos
painéis que receberam as pinturas decorativas. Provavelmente, os
“quatro lanços de telhas pegados a dita casa”, já descritos no
testamento de 1873 se refiram às áreas demarcadas com elipses no
desenho. Além disso, foi mencionada uma varanda frontal, que deve
corresponder ao mesmo espaço ocupado por uma varanda que
resistiu à demolição e ainda permanece no local. Os três lanços devem
se referir aos três cômodos frontais. A cobertura apresenta um jogo
intrincado de águas (linhas tracejadas). A adoção desse desenho para
a cobertura deve ser do momento posterior à compra da fazenda por
Candido Ribeiro Barbosa.

As terras e benfeitorias recebidas pelos herdeiros do Guarda-Mór Joaquim
Ferreira Penna foram vendidas para o senhor Candido Ribeiro Barbosa, em 1874.
Provavelmente, foi a partir dessa venda que o nome Rialto foi usado pela primeira vez,
apesar de que documentos de 1875 ainda contem com o nome Arribada. Porém, seu
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filho, de mesmo nome, o Barão Candido Ribeiro Barbosa é quem promove as profundas
reformas que alteraram a fisionomia da casa sede da Fazenda Rialto. Também devem
ser desse período as pinturas decorativas que adornavam as paredes da sala de jantar,
da capela e do vestíbulo, atribuídas oralmente a Villaronga, mas realizadas por
diferentes pintores em cada cômodo, segundo Tirello (1999), pois há significativas
diferenças entre as técnicas e tintas usadas em cada ambiente. Uma possível explicação
para os diferentes pintores é que as paredes decoradas podem ter sido construídas em
diferentes períodos, como as paredes do vestíbulo, perpendiculares à fachada,
construídas junto com o piso da parte frontal da casa, portanto, sobre um novo sistema
de argamassas, enquanto a sala de jantar seria de um período anterior.
É externamente, entretanto, onde fica bem claro que as reformas trataram de
uniformizar os acabamentos da casa, a exemplo das colunas e capitéis, cimalhas e
cornijas que se repetem nas paredes de cômodos que foram agregados à casa principal.
Dessa forma, a casa sede, que já havia sido ampliada anteriormente, passa por uma
reforma “aformoseadora”, que uniformiza a fachada. A casa, que era praticamente toda
construída com tijolos de adobe e esteios de madeira, além de tijolos maciços de barro
nas partes que sofreram reformas, foi praticamente toda demolida nos anos 1980, tendo
restado em pé apenas o porão e algumas poucas paredes e colunas do pavimento térreo.
Amostras de argamassas de revestimento foram coletadas desses remanescentes da
construção e analisadas do ponto de vista petrográfico 12. As análises mostraram ser
muito semelhantes, não tendo sido detectada a presença de minerais típicos de cimento,
o que descarta seu uso como ligante, comprovando o uso de materiais comuns àqueles
usados em tempos pretéritos na região. Os diferentes teores dos ligantes encontrados,
cal e barro, possibilitaram estabelecer diferenças entre revestimentos de paredes e
detectar diferenças nos traços, resultado de diferentes tipos de mão de obra ou
diferentes épocas de execução. Apesar da degradação que sofreram com o passar dos
anos, as argamassas analisadas contribuíram para a suposição de uma cronologia
construtiva da casa sede, que sofreu relevantes mudanças e ampliações ao longo de sua
existência.
O uso de técnicas laboratoriais para a caracterização das argamassas permitiu
avaliar e comparar os componentes dos revestimentos das paredes e colunas
remanescentes. Pode-se inferir que a casa sede não sofreu reformas profundas durante
o século XX, que ensejassem a troca substancial de materiais de revestimento. Houve a
manutenção das tradições e técnicas construtivas baseadas no uso da cal e do barro,
materiais comumente utilizados anteriormente à entrada do cimento na região, o que
só deve ter ocorrido a partir da década de 1930, quando as dificuldades de transporte
foram minimizadas com a implantação da Rodovia Washington Luiz no antigo Caminho
Novo, em 1928.
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É possível supor que: a parte posterior da casa, assentada sobre a encosta, com
fundações e colunas de pedra são parte de um primeiro núcleo, concebido por volta do
primeiro quartel do século XIX; as maiores transformações ocorreram no último quartel
do século XIX, em função da compra da fazenda por membros da elite sócio-econômica
político-cafeeira local de então, adequando-a às influências classicizantes da Côrte. Os
elementos neoclássicos das fachadas, como pilastras e capitéis, fazem parte dos
elementos decorativos simples advindos de tais influências. Do ponto de vista
petrográfico, é possível mostrar semelhanças entre as amostras analisadas mais
profundamente, mas também detectar diferenças nos traços entre elas, resultado de
diferentes tipos de mão de obra ou diferentes épocas de execução. O traço mais pobre
na amostra coletada de parede externa indica a possibilidade de o revestimento da
fachada ter sido aplicado em construção ou reforma ocorrida em época diferente (último
quartel do século XIX), sem o mesmo “cuidado” verificado em partes internas da casa.
Outra explicação é o possível desgaste do material em função do tempo decorrido e de
intempéries.
Em meio às crises comuns a todo o Vale do Paraíba, como política de preços e
superprodução de café do Estado de São Paulo, a exaustão das terras produtivas, a
competição com as novas áreas cafeeiras do oeste e o fim da escravidão, o Barão de
Ribeiro Barbosa, em 1893, vende a Rialto. Em documentos de 1894, que tratam de
hipoteca da fazenda junto ao Banco de Crédito Real do Brasil, são descritas como
benfeitorias da Rialto a casa de morada, engenho de café, moinho, tulhas, terreiros em
um quadrado de casas de serventia da fazenda, engenho de serra, casas de colonos,
cafezais, pastos, além de capoeirões, matas virgens, gado e animais domésticos. As
senzalas já não são mais declaradas. Devido à abolição da escravatura, elas devem ter
sido convertidas em casas de colonos. Em 1906, é novamente vendida, o que se repetiria
por sucessivas vezes durante o século XX, como em 1924, em que a escritura de compra
e venda descreve as divisas da propriedade, elenca o patrimônio construído e as
benfeitorias existentes no local, com algum detalhamento sobre a casa sede:
O imóvel “Rialto”, ora vendido, tem as seguintes confrontações e
características: casa de morada assobradada, com sete quartos, sala de jantar,
de visitas e de espera, terraço e demais dependências; paióis, tulhas, casas de
macchinas, engenhos de café e cana, moinhos, dynamo gerador de luz elétrica,
cocheiras, chiqueiros, banheiro carrapaticida, etc., terreiros de pedra, pomar,
depósitos de aguardente, casas de colonos, e todas as demais benfeitorias
existentes, cafesaes, canaviaes, e lavouras de cereaes por colher, bem assim
os cafés frutos pendentes e colhidos, duzentos e oitenta e seis alqueires
geométricos, mais ou menos, de terras cultas e incultas, na fazenda
propriamente, e mais cento e treze e meio alqueires também geométricos, no
logar denominado, digo conhecido por Sertão do ‘Candoca’...13

A fazenda continuava produzindo café, mas plantava cana e outros cereais
também. Os terreiros descritos são de pedra. Tinha rebanhos, pois havia uma banheira
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carrapaticida. Nesse documento, são visíveis as mudanças provocadas pelos novos
tempos republicanos. Não havia mais senzalas, mas casas de colonos, e produzia-se
energia elétrica. Na descrição da casa mencionam-se as salas de jantar e de visitas,
além da de espera, que deve corresponder ao vestíbulo. Não são mencionadas a capela
e nem as pinturas parietais desses espaços, apesar de que ainda existissem. O terraço
é mencionado no mesmo nível de importância das salas, pois devia representar alguma
função especial nas relações sociais dos agentes envolvidos.

Figura 6: Fotografia feita por Ivo Adolfo Fuckner (s/d) do
painel em trompe l’oeil da sala de jantar da casa sede,
atribuído a Villaronga.

Sobre os alicerces de pedra que se expandem para os muros de arrimo da encosta,
repousava a casa. No nível superior se desenvolvia o programa da residência. No porão,
o depósito e morada dos escravos “de dentro”. Segundo Carrilho (1994), a edificação
tinha características ecléticas com feições achalesadas e o alpendre frontal, destacado
da casa, exibia exuberantes recortes nos vãos, recursos inéditos entre as fazendas da
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região e que podem ser associados à pintura que existia na sala de jantar, atribuída a
Villaronga (figura 6). Pela parte posterior, há a entrada para o pavimento superior, que
está no mesmo nível do “quintal” traseiro. A disposição do conjunto de edificações da
Rialto seguia uma lógica hierárquica tal qual foi observada por Carrilho (1994) onde o
arranjo se dá em um quadro regular com a distribuição das partes de forma ordenada.
A casa senhorial ocupa lugar de destaque, no centro de uma distribuição das massas
de forma simétrica, na parte mais alta e oposta ao portão de acesso. Nesse retângulo,
senzalas, tulhas, paióis e outras edificações com funções específicas se distribuiam ao
redor do terreiro, com uma hierarquia bem definida. Essa disposição, clássica, de acordo
com Marquese (2006)14, segue claramente o modelo em “U” proposto inicialmente por
Palladio, em que a casa, no eixo central do terreiro, é o símbolo do poder, refletindo
diretamente na ordem existente entre os muros dessa “vila” independente e autônoma.
Para Benincasa (2007)15, a configuração espacial simétrica está bem destacada na Rialto
pelo eixo que parte da entrada principal da quadra em direção à escada da casa sede.

Conclusão
A Fazenda Rialto se desenvolveu à medida em que as lavouras de café se
multiplicaram, refletindo na expansão da casa sede que teve sucessivas fases
construtivas. As informações contidas nos inventários e escrituras de compra e venda
são limitadas, mas combinadas aos dados obtidos das análises laboratoriais, ao
conhecimento histórico do Vale do Paraíba, e às informações sobre as técnicas e os
materiais construtivos empregados, contribuíram para estabelecer uma cronologia das
possíveis mudanças que a casa sofreu, passando da casa mais simples, voltada para o
trabalho, para a casa senhorial, de relações mais complexas, que envolvia diferentes
grupos sociais. O emprego de diferentes materiais construtivos, observados nas fotos da
demolição e nas vistorias dos remanescentes, demonstra que houve ampliações em
distintos momentos. Não foi possível saber sobre demolições que possam ter ocorrido
para dar lugar a novas estruturas, salvo as recentes.
Por todas as características representativas das grandes fazendas do período
inicial do café, principalmente as pinturas parietais, a Fazenda Rialto foi reconhecida
como patrimônio cultural por meio de seu tombamento pelo órgão estadual de
preservação, o Condephaat. No entanto, devido à ignorância de seu valor cultural por
parte de seus últimos proprietários, desvinculados da história da fazenda e da região,
sua reforma não foi cercada dos devidos cuidados que patrimônios como esse merecem,
e suas paredes de terra ruíram, tornando praticamente impossível sua reconstituição.
Em uma situação controlada de restauro, com análises dos materiais e o emprego de
técnicas corretas, a recomposição das paredes teria sido possível, o que poderia ter se
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tornado mais um exemplo concreto de que abordagens mais seguras do ponto de vista
técnico, inclusive do ponto de vista crítico e conceitual, são capazes de impedir que
tragédias como o desaparecimento da Rialto se repitam.
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O II Colóquio Internacional A Casa Senhorial: Anatomia dos Interiores ocorreu nos
dias 11, 12 e 13 de agosto de 2015 na Fundação Casa de Rui Barbosa. O encontro
reuniu pesquisadores de Portugal, França, Itália, México e Brasil que, com seus
estudos, contribuíram para o aprofundamento da discussão sobre os modos de
vida de vários estratos sociais refletidos no espaço, no mobiliário e,
principalmente, nas escolhas compositivas da decoração de interiores que
predominaram nos séculos XVII, XVIII e XIX.
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