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RECONSTRUÇÃO DAS ANTIGAS TRILHAS DA FAZENDA GALO 

BRANCO: PROJETO DE EXTENSÃO 
 

Resumo 

  

A atividade de extensão desenvolve-se na fazenda Galo Branco, localizada no distrito 

Eugênio de Melo, em São José dos Campos, no estado de São Paulo, por meio de uma 

abordagem de salvaguarda dos elementos arqueológicos inseridos na área de estudo. A 

atividade de extensão do Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural da 

Universidade de Taubaté teve como principal objetivo identificar as possíveis 

localizações das antigas edificações e caminhos de uma fazenda cafeeira no vale do 

Paraíba. Para desenvolvimento da pesquisa, a metodologia empregada constituiu-se do 

levantamento da cartografia histórica, o que adquire um valor relevante para 

compreensão dos espaços construídos; identificação da topografia para análise da 

ocupação histórica da área; levantamento do inventário da fazenda para identificação 

dos limites e as edificações existentes; levantamento atual da área de estudo; análise e 

estudo de teses desenvolvidas sobre fazendas paulistas do período considerado como a 

arquitetura do café; elaboração das possíveis localizações das edificações e caminhos 

históricos; marcação de prospecções tecnológicas para encontrar possíveis evidências 

das edificações e caminhos e marcação de locais para liberação de usos. Os resultados 

indicam a área da antiga fazenda Galo Branco, portanto a proposta se viabiliza em um 

projeto de redesenho histórico de reconstrução e recomposição das antigas trilhas Os 

percursos de visitação foram concretizados de forma que o visitante possa percorrer 

através das trilhas e reviver os antigos caminhos históricos do período do café.  

 

Palavras-chave: trilhas históricas; projeto de extensão; núcleo preservação patrimônio 

cultural; universidade de Taubaté. 

 

RECONSTRUCTION OF OLD TRACKS THE FARM WHITE COCK: 

EXTENSION PROJECT 

 
Abstract 

The extension activity develops in White Rooster farm, located in the district Eugenio de Melo, in São 

José dos Campos, state of São Paulo, through an approach of safeguarding archaeological elements 

inserted in the study area. The extension activity of the Center for Preservation of Cultural Heritage, 

University of Taubaté aimed to identify possible locations of old buildings and paths of a coffee 

plantation in the Paraíba valley. To develop the research, the methodology of the survey consisted of 

historical cartography, which acquires a relevant value for understanding the built environment; 

identification of the topography for analysis of historical occupation of the area; survey of farm inventory 

to identify limits and existing buildings; current survey of the study area; analysis and study of theories 
developed on farms sao paulo citzens the period considered as the architecture of the coffee; preparation 

of possible locations of buildings and historical paths; marking technological prospects for possible 

evidence of buildings and roads and marking of sites for release of uses. The results indicate the area of 

the old farm Rooster White, so the proposal is feasible on a project of historical reconstruction and 



redesign of rebuilding the ancient trails Courses visitation were implemented so that the visitor can go 

through the trails and relive the old ways historical period of coffee. 

 

Key words: historic trails; extension project; center cultural heritage preservation; University of 

Taubaté. 

 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Em conjunto com a Universidade de Taubaté, através das ações da Pró-reitoria de 

Extensão e o Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural, realizou-se o convênio 

entre o Instituto Embraer e UNITAU tem como finalidade a elaboração de um processo 

de inventário, caracterização e classificação de um patrimônio histórico-cultural, 

associado à caracterização geomorfológica para subsidiar a seleção de indicadores 

adequados nos processos de avaliação de áreas consideradas histórico-cultural para 

obtenção de uma proposta de salvaguarda para a antiga fazenda Galo Branco.  

A fazenda do final do século XIX está localizada no Distrito de Eugênio de Melo no 

município de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Esta atividade de extensão 

atende a segunda etapa do projeto salvaguarda da fazenda Galo Branco: a primeira etapa 

já foi apresentada no ano de 2013 no VIII SEMEX dentro do II Congresso Internacional 

de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento compreendeu os resultados de visitas 

técnicas ao local e o processo de inventariação: fotográfica, vegetação existente, 

referências bibliográficas, ensaios e análises para dar subsídios a presente etapa; nesta 

segunda etapa outras ações foram desenvolvidas: elaboração das cartas temáticas que se 

transformarão em percursos e em trilhas históricas para visitação da comunidade do vale 

do Paraíba. 

 

 

2. REFERENCIAL TEORICO 

 

Para o acréscimo da pesquisa, buscou-se diferentes definições e conceitos teóricos para 

o objeto em estudo: o conceito patrimônio histórico-cultural e o conceito de 

arqueologia. 

 

2.1. Conceito de Patrimônio Histórico-Cultural 

 

Para Funari (2003), a origem do termo patrimônio, refere-se à propriedade herdada pelo 

pai, à herança ou o cuidado dos monumentos. Fato confirmado com o passar dos anos, 

pois, essa noção de repasse acabou sendo desenrolada a um conjunto de bens materiais 

que estão profundamente pertinentes com a identidade, a cultura ou o passado de uma 

coletividade. Fato confirmado por Canani (2005) que exibe que a partir de seu 

significado, o termo patrimônio proporciona uma relação com a ideia de herança, sendo 

transmitido ou deixado para as gerações futuras. 

Segundo o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais 

(IEPHA): 



 
O patrimônio cultural de um povo lhe confere identidade e orientação, 

pressupostos básicos para que se reconheça como comunidade, 

inspirando valores ligados à pátria, à ética e à solidariedade e 

estimulando o exercício da cidadania, através de um profundo senso 

de lugar e de continuidade histórica. Os sentimentos que o patrimônio 
evoca são transcendentes, ao mesmo tempo em que sua materialidade 

povoa o cotidiano e referencia fortemente a vida das pessoas. 

Patrimônio é, portanto, a soma dos bens culturais de um povo. 

(apud OLENDER, 2006) 

 
 

Segundo Choay (2001), o patrimônio histórico-cultural constitui um bem proposto à 

orientação de uma comunidade. O patrimônio se organiza pelo acúmulo de diversos 

objetos ligados ao passado, como obras, frutos das artes aplicadas, trabalhos de seres 

humanos e obras-primas das Belas Artes. 

 

 

2.2. Conceito de Arqueologia 

 

A arqueologia é a ciência que estuda as sociedades antigas através dos seus materiais. A 

apreciação dos objetos e das construções consente distinguir a cultura e os modos de 

vida dos povos através de vestígios, sendo a investigação arqueológica, a exploração de 

um território em busca desses vestígios. 

Para Funari, as características da arqueologia nas últimas três décadas foram alvo de 

debates. Os arqueólogos-históricos têm indicado o estudo dos modos de vida e dos 

procedimentos sociais do passado, recentemente, os mesmos têm focado nos 

mecanismos pertinentes às formas econômicas e políticas provocadas pelo capitalismo. 

 
A arqueologia histórica ainda é majoritariamente entendida, 

em termos gerais como o estudo das sociedades com registros 

escritos. 
     (FUNARI, 1999). 

 

A arqueologia é essencial para verificar a constante recorrência, que permite a 

reconstituição das mudanças ao longo do tempo. Portanto, a arqueologia é um meio para 

compreender a sociedade e suas transformações. 
 

A Arqueologia classifica os elementos por meio de 

tipologias. 

Tipologia é a ordenação de um conjunto de elementos, com 

base na confrontação sistemática dos seus atributos 

intrínsecos, 

como matéria-prima e forma, e extrínsecos, como o contexto 

arqueológico em que foi achado. Em outras palavras, a 

tipologia 
classifica os artefatos por semelhanças e diferenças, com 

relação 

a outros, e serve para auxiliar o arqueólogo na obtenção de 



informações, baseando-se na análise da distribuição dos 

artefatos 

nos diversos lugares e de sua mudança com o decorrer do 

tempo 

(FUNARI, 2003). 

 

 

2.2.1. Arqueologia em Antigas Fazendas de Café  

 

A arqueologia histórica abordada em antigas fazendas de café, liga-se, de forma 

concreta, à identidade de uma sociedade, na forma de pensar o espaço para atender as 

necessidades individuais e coletivas na fazenda, refletindo costumes e hábitos.  

Segundo Thomas Patterson (1997), na Europa a arqueologia é o estudo de nossa própria 

civilização, oferecendo dados indispensáveis para ações de restauro e conservação, 

revelando possíveis construções históricas. 

Através da topografia e da possível localização das construções históricas, foi plausível 

traçar os caminhos históricos percorridos pelo homem na fazenda. 

 

 
 

Segundo Choay (2001), Abreu (2003) e Sauer (1998), a história faz relação com as 

paisagens e com o patrimônio, é assim que que as portas são abertas para o contato com 

a fazenda e refletir os espaços com suas determinadas funções é abranger os lugares que 

compõem as diretrizes para visualizar o patrimônio histórico-cultural. 

 

 

3. MÉTODOS 

 

A pesquisa desenvolveu-se em duas etapas: a primeira consistiu-se na caracterização da 

representação/desenho das construções históricas e os caminhos históricos da fazenda 

Galo Branco; e a segunda etapa referente ao projeto de propostas de desenho histórico 

de reconstrução e de trilhas com a elaboração das cartas temáticas, ilustradas na figura 

1.  
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Figura 1. Etapas de delimitação ao desenvolvimento da pesquisa. 

Fonte: Arquivo digital do Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural, 2014. 

 

 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Caracterização da área de estudo da Antiga Fazenda Galo Branco   

 

A fazenda Galo Branco está inserida no Distrito Eugênio de Melo, São José dos 

Campos, no vale do Paraíba paulista, região de grande desenvolvimento econômico 

atualmente e que abriga inúmeras fazendas que produziram café no século passado. 

A partir da análise do mapa do Distrito Eugênio de Melo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), se observou vestígios de possíveis construções  

 
 

remanescentes da época da fazenda em produção, o diagnóstico da topografia da área, 

além de poder delimitar a antiga área territorial da fazenda com base nos dados do mapa 

de 1977, como podemos observar na figura 2.  

Dados específicos 

 

Espacialidade das 

construções e caminhos 

históricos 

 



 
Figura 2. Mapa do Distrito de Eugênio de Melo, São José dos Campos. 

Fonte: Prefeitura de São José dos Campos (1977). 

 

4.2. Localização antiga e atual 

 

Com base no mapa do Distrito Eugênio de Melo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 1977, se obteve delimitação da área da antiga fazenda Galo 

Branco com soma de outras áreas existentes e dados que constam das antigas escrituras: 

o Colégio Embraer Juarez Wanderley, uma porção do atual bairro denominado Galo 

Branco e uma extensão da Área de Preservação Permanente – APP junto ao Córrego 

Nossa Senhora d’Ajuda do Bom Retiro, dividindo os municípios de São José dos 

Campos e Caçapava/SP, como podemos observar na figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Figura 3. Mapa da antiga localização da Fazenda Galo Branco, São José dos Campos. 

Fonte: Arquivo digital do Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural - NPPC, 2014. 

 

A área atual da antiga fazenda Galo Branco encontra-se próxima a divisa do município 

de São José dos Campos e a cidade de Caçapava dividida pelo córrego Nossa Senhora 

d’Ajuda do Bom Retiro, do Bairro Galo Branco e da linha férrea “Estrada de Ferro 

Central do Brasil”, estando ao lado do Colégio Embraer Juarez Wanderley, localizado 

na rua Francisco Vitor César Leite. Possui uma grande área verde em sua volta, 

incluindo a espécie vegetal tombada, um jequitibá rosa, sendo uma das mais antigas no 

vale do Paraíba, como podemos observar na figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Figura 4. Mapa da atual localização da Fazenda Galo Branco, São José dos Campos. 

Fonte: Arquivo digital do Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural - NPPC, 2014. 

 

4.3. Levantamento de dados específicos 

 

As fazendas de café contam com diversas construções, maquinários e outros itens para 

poderem funcionar, nas visitas técnicas ao local foram observados alguns possíveis 

vestígios de antigas construções remanescentes do tempo austero da fazenda. A partir da 

leitura e análise da centenária do imóvel podem-se obter alguns dados cruciais para o 

desenvolvimento do projeto, como: quantidade de pés de café quando o bem foi obtido 

pelo proprietário na época, as propriedades limítrofes da fazenda em estudo, cultivos de 

monoculturas, pomar, maquinários, animais e construções históricas típicas de fazendas 

do período do café como a casa dos colonos, máquina de beneficiar café e respectiva 

casa, paiol, cocheira, garagem, carneiro hidráulico que anteriormente deveria fazer parte 

do sistema da roda d’água, entre outros objetos pormenores. 

 

 

4.4. Representação das antigas construções e caminhos históricos  

 

Através das pesquisas baseadas na tese de doutorado do autor Vladimir Benincasa, 

USP-São Carlos, com o título “Fazendas paulistas – Arquitetura Rural do Ciclo 

Cafeeiro”, onde Benincasa fundamentava-se na obra de Labosier, dando recomendações 

de como seria o desenho ideal de uma fazenda de café obtivemos base fundamental para 

o decorrer da pesquisa. Como por exemplo: o cuidado com o terreiro, que tinha que 

conter certa declividade para poder escorrer a água e não haver acumulação, 

pavimentação do terreiro, e ser construído com um possível aumento da área conforme a 

produção da fazenda aumentasse. 



 

 
 

Para auxiliar o fazendeiro dentro de sua propriedade, facilitando o trabalho do homem 

na fazenda, entre as plantações de café, a casa dos colonos, rancho, terreiro, tulha e  as 

demais construções, os caminhos eram para que o fazendeiro, os animais e o 

administrador pudessem percorrer as propriedades da fazenda com facilidade, evitando 

gastos desnecessários de mão-de-obra. 

A partir desses estudos e análises do ambiente histórico elaborou-se a proposta de 

projeto, baseado no resgate da configuração histórica da fazenda Galo Branco: 

redesenho da cocheira, do paiol, da garagem, do terreiro, da tulha, restauração e 

preservação da roda d’água, do rancho, da cisterna, da casa dos colonos, além da própria 

sede da fazenda e Jequitibá. 

Foi possível traçar o desenho dos caminhos históricos na fazenda Galo Branco, onde a 

maior preocupação era o caminho do homem na fazenda através das possíveis 

construções históricas e da topografia.  

Os caminhos foram divididos em trilhas: 1.trilha histórica da sede; 2.trilha histórica dos 

empregados; 3. trilha histórica do pomar; 4. trilha histórica do café e por último; 5. a 

trilha da tulha e caminho histórico da roda d’água. 

 

4.5. Proposta de desenho histórico de reconstrução e trilhas 

 

Após estudos de localização das antigas construções da fazenda e proposta de 

prospecção, liberação de usos, foram elaboradas as cartas temáticas para o resgate das 

construções históricas, seguindo a primeira prancha, onde o desenho da planta original 

de uma cocheira se transformará em uma sede administrativa, o antigo paiol se tornará 

uma sala de diretoria que administrará esta antiga área e propõe-se ainda, a reconstrução 

do antigo terreiro destinado a secagem do café e a reconstrução da antiga roda d’água. 

Todas estas reconstruções são consideradas elementos principais para a compreensão 

desta antiga área com valor histórico-cultural. A forma de deslocamento entre essas 

construções será por trilhas com valoração dos antigos percursos do homem trabalhar 

nas fazendas de café. 

Os resultados apresentados nesta pesquisa são devido aos levantamentos realizados e 

coletados através dos importantes aspectos sobre as construções históricas e caminhos 

históricos nas antigas fazendas de café. Observou-se através dos estudos, descobertas 

relevantes com base nos dados e de seriedade ao patrimônio. Fase do projeto que ajuda 

a contar a histórica da Fazenda Galo Branco, observando a sua devida importância ao 

Distrito Eugênio de Melo de São José dos Campos e Vale do Paraíba.  

Foram geradas quatro pranchas de caráter histórico e duas pranchas de propostas 

capazes de resgatar o valor de uma fazenda do período cafeeiro. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

5  CONCLUSÃO 

 

Este trabalho é viabilizado através do convênio entre a UNITAU e o Instituto 

EMBRAER, com a finalidade de elaborar cartas temáticas que se transformarão em 

percursos e trilhas onde será possível percorrer através das mesmas antigas construções 

do período cafeeiro, servindo para visitação da comunidade do vale do Paraíba.    

O estudo desenvolveu-se através da análise em duas etapas: a primeira expôs a 

caracterização da área de estudo; a localização antiga e atual; levantamento de dados 

específicos como teses baseadas em fazendas paulistas do período cafeeiro e o 

inventário da fazenda para identificação dos limites e as antigas construções, definindo 

assim, a espacialidade das antigas construções e caminhos históricos. 

A segunda etapa conta com a representação das construções e caminhos históricos e 

viabiliza um projeto de redesenho histórico de reconstrução das antigas construções e 

trilhas, de forma que o visitante possa percorrer através das trilhas, os antigos caminhos 

feitos pelo homem na fazenda, passando pelas construções históricas, de forma que 

possam reviver o período do café. 
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