


















































































































































































































O CAMINHO DE SÃO JOSÉ 

 

O caminho de São José, é uma localidade 

de referência para a fé e a sociabilidade 

dos moradores da região, seja do 

Município de Rio Doce, quanto do 

Município de Barra Longa. Ao longo dos 

anos, o caminho de São José tornou-se 

um componente de considerável 

importância na construção do 

imaginário, identidade e memória 

coletiva dos moradores da região. Sendo 

assim, se faz necessário o inventário do 

Caminho de São José por reunir em torno 

de si bens materiais, práticas religiosas, 

práticas esportivas, formas de expressão 

e celebrações que representam uma parte 

importante do patrimônio cultural dos 

municípios supracitados. O Caminho de 

São José abrange parte da área rural do 

Município de Rio Doce, onde em suma, 

as edificações estão inseridas de maneira 

esparsa no território. Caracterizam-se 

predominantemente por edificações 

residenciais, de um a dois pavimentos, 

servidas de infraestrutura básica, água de 

poço artesiano e abastecimento elétrico 

com cabeamento aéreo. As vias do 

entorno não apresentam pavimentação, 

tampouco há definição de passeios e 

arborização nas vias. A área se 

caracteriza por grandes terrenos vagos 

com cercamento em arrame farpado e 

mourões.  Estes terrenos possuem 

arborização intensa e alguns servem com 

área de pastagem. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     O Caminho de São José atualmente é 

utilizado principalmente para realizar 

deslocamentos religiosos, trilhas e 

passeios turísticos. Entretanto, o uso 

mais antigo desse caminho se refere aos 

seus deslocamentos religiosos. 

     Abordar os deslocamentos religiosos 

é tratar da história da humanidade, pois, 

sabe-se que desde que o homem passou 

a se reconhecer em sociedade ele criou 

mecanismos e simbolismos para 

manifestar a sua fé e sua crença, e os 

deslocamentos estiveram intrínsecos a 

este processo. Com o passar dos anos, os 

deslocamentos trouxeram certo 

desenvolvimento e estruturação, turística 

ou não, para as sociedades.      O termo 

peregrinação tem sido utilizado para 

designar um grande número de 

experiências históricas de deslocamentos 

espaciais motivados pela devoção. 

Coleman e Elsner (1995), entre outros 

pesquisadores, fizeram referência à 

presença de peregrinação nas diversas 

culturas e sociedades, sendo possível 

afirmar que a prática da peregrinação é 

realizada por muitas culturas e para 

diferentes fins desde a antiguidade até os 

dias atuais. 

 

 

 

 

    No que diz respeito ao Caminho de 

São José, conforme os relatos orais 

colhidos, teve início a partir de um 

casamento entre uma morada de Rio 

Doce e um morador de Barra Longa. 

Com o advento do casamento, foi 

realizado esse trajeto. 

     O filho do casal, Alberto Barreto, em 

homenagem ao casamento dos pais e a 

história que deu início ao Caminho de 

São José, escreveu: 

 

Olha o que foi, meu bom José 

Se apaixonar pela donzela 

Dentre todas a mais bela 

De toda sua Galiléia... 

Era uma vez José que amou 

Maria. 

De sua casa, partiu um dia, 

cheio de esperanças, para 

pedir, em casa de mãe de 

Maria, permissão para o 

namoro, o casamento. 

Com a aprovação dos futuros 

sogros, embora houvesse 

outros pretendentes à mão da 

bela donzela, Jose e Maria se 

casaram. 

E foram felizes por muitos e 

muitos anos. (Barra Longa, Rio 

Doce, Santana – O caminho de 

São José, poema de Alberto 

Barreto) 

 

 

 

 

 



O casamento aconteceu no dia 25 de 

dezembro de 1922, entre o Sr. Antônio 

Júlio Barreto e Cecília Trindade Barreto.  

      Desde então, criou-se entre os relatos 

orais da região que o caminho é sagrado 

e que, em um momento pretérito, José 

pediu a mão de Maria em casamento a 

Senhora Santana. 

        Atualmente o caminho é utilizado 

para diversas atividades, entre elas o 

Caminho da Fé, que ocorre, conforme o 

relato colhido, desde a década de 1990; 

O minas Rider, um grupo de Belo 

Horizonte que realiza o percurso 

anualmente há oito anos; a corrida 

rústica que realiza o percurso há dez anos 

e o pedala Rio Doce que ocorre há dois 

anos. 



FAZENDA FLORESTA 
 
 
 

 

A sede da fazenda, é um conjunto 
paisagístico e arquitetônico, é um bem 
tombado desde de novembro de 2017. 
Sendo esse conjunto composto pela casa 
sede, casa de Luz, casa dos colonos, pátio 
de secar café e engenho, possui estilo 
referente às construções coloniais. Possui 
telhado de nove águas, sendo que a 
cobertura da varanda se dá em nível mais 
baixo que as demais. A estrutura de 
sustentação das telhas cerâmicas é feita 
em madeira. Seu beiral possui cantoneiras 
pintadas na cor azul e há sistema de 
captação pluvial representado por calhas e 
condutores.  
Seu partido em “U” possibilita a 
conformação de um pátio sem revestimento 
de piso. A construção possui apenas um 
pavimento e encontra-se recuada em 
relação à estrada de terra. O sistema 
construtivo é representado por alvenaria de 
tijolo. Internamente seu piso é revestido por 
cerâmica clara (não original) em todos os 
cômodos, trocada em 1996. O forro é de 
madeira envernizada.  
Os vãos são de vergas retas. As janelas são 
caracterizadas por duas folhas com postigo, 
que possuem dois vidros quadrados 
afixados em cada um. Além disso, a parte 
superior é constituída de bandeira fixa em 
madeira. Entretanto, as janelas da cozinha 
e banheiro, exclusivamente, são 
representadas por esquadrias metálicas. A 
porta de acesso principal é feita de mesmo 
material que as janelas da fachada, 
possuem aspecto natural da madeira, e sua 
bandeira fixa apresenta vidros. 
Internamente as portas dos quartos, 
pranchões com entalhes em rebaixo, são 
pintadas na coloração azul.  
A sede constitui-se de cinco quartos, dois 
banheiros, salas de estar e jantar, cozinha 
(onde situa o fogão à lenha) e dispensa. 
São dispostos de tal forma que os quartos 
fiquem nas porções laterais da planta e a 
sala no centro. A passagem para o pátio 
pode ser feita, além das laterais externas, 
mediante porta da cozinha, permitindo 
acesso secundário à residência. O pátio, 
por sua vez, possui função de área de 
serviço, como é visto pela instalação do 
tanque.  

 
 
 
 
 
 

 

 

As paredes externas, assim como as 
internas, caracterizam-se por reboco e 
pintura branca. Há, entretanto, detalhe de 
um barrado azul na fachada da frente. Na 
posterior percebe-se claramente a 
presença de pilares salientes que avançam 
para fora da alvenaria. Permite-se, então, a 
verificação de uma estrutura de 
sustentação. Um avarandado conforma a 
porção frontal da casa, onde se encontra a 
placa comemorativa dos cinquenta anos de 
casado dos proprietários (Antônio Teixeira 
e Maria Amélia). O acesso é feito mediante 
uma escada lateral, por uma portinhola no 
guarda-corpo que permite a passagem de 
quem deseja adentrar a construção. O 
guarda-corpo, por sua vez, constitui-se de 
madeira e é pintado na cor marrom. 
A sede situa-se acima do nível do caminho 
de terra batida que se encontra no seu 
entorno. Feita sobre alicerce alto, seu  
   
avarandado situa-se, aproximadamente, a 
um metro e meio do chão. Um muro de 
alvenaria delimita o perímetro da casa. Este 
é interrompido somente para o avanço da 
varanda. Uma faixa ajardinada compreende 
a frente da residência e arborizações 
complementam o paisagismo.  
 

 
 

 
 

                            

                   
   
 
 
 
 
 



 
 

 

A Casa de Luz situa-se nos fundos da 
construção do engenho, precisamente nas 
proximidades do Córrego Paraíso. Foi 
construída ao lado da casa do moinho e 
possui arquitetura datada, 
aproximadamente, da década de 1950. Seu 
partido retangular é conformado por 
alvenaria de tijolo maciço, ao qual é 
revestido por reboco e pintura branca. 
Possui apenas um pavimento e seu alicerce 
alto permite vão inferior, sem vedações. A 
viga de sustentação do piso é feita de 
estrutura de madeira.  
No único cômodo, há apenas uma abertura 
de vergas retas, que conforma uma 
passagem com marcos de madeira. Não há 
janelas. O acesso é feito mediante quatro 
degraus dispostos no terreno em aclive. A 
cobertura é constituída por telha de amianto 
(não se sabe precisar se é original) 
sustentada por caibros de madeira e o teto 
não apresenta forro. A fachada frontal 
possui dois isoladores afixados na parede 
para passagem de fios condutores e um 
bocal.  
Internamente não há laje de piso. O motor 
do gerador encontra-se sobre quadrado de 
cimento que se localiza na porção esquerda 
da casa. Este motor é constituído de peças 
em ferro e encontra-se na coloração azul 
claro. Possui formato cilíndrico e é 
parafusado em dois suportes horizontais, 
aos quais se fixam no cimentado. Na 
parede direita há a presença de uma chave 
de acionamento, de liga metálica, ainda 
com fios presentes em sua estrutura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Em sua fachada posterior percebe-se a 
presença de um aqueduto que é conduzido 
para a instalação do moinho. Esta 
instalação, por sua vez, é caracterizada por 
construção em alvenaria e laje plana em 
sua cobertura. Possui maior altimetria que a 
casa de luz e dista-se dela por pequeno 
afastamento lateral. Uma rampa conforma 
seu acesso principal, provavelmente para 
propiciar fácil condução do milho a ser 
moído. Sua entrada é feita por porta de 
madeira pregada. Possui apenas um 
pavimento, sustentado por alicerce alto que 
permite a passagem da água por debaixo 
da construção, movimentando o 
mecanismo do moinho. 

 

  
 
                  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Na Fazenda Floresta existiam duas 
construções destinadas à casa dos colonos. 
Atualmente, apenas uma encontra-se em 
condições de moradia. As casas são 
implantadas em terreno plano, com 
pequeno afastamento entre uma e outra. A 
mais antiga está em ruínas. Entretanto, a 
outra casa ainda permanece em uso. Esta, 
por sua vez, possui tipologia que remete à 
arquitetura colonial. É caracterizada por 
telhado de quatro águas, estrutura de 
madeira e telhas de barro, sendo que há 
presença de laje plana em sua lateral 
esquerda, onde é colocada a caixa d’água 
(acima da instalação sanitária).  
Seu sistema construtivo é feito em alvenaria 
de tijolos e pode-se perceber uma cinta de 
amarração em madeira (existente para 
auxílio no apoio do telhado). Sua planta 
possui partido retangular, constituída de 
três quartos, dois banheiros, cozinha, sala, 
dispensa e varanda. Apresenta apenas um 
pavimento. Seu acesso se dá por meio de 
três degraus e por porta de uma só folha 
feita de tábuas de madeira pregada na cor 
azul. 
A fachada principal é revestida de pintura 
branca. Os vãos existentes possuem 
vergas retas e são emolduradas em pintura 
azul, assim como o alicerce. As janelas são 
feitas de mesmo material e coloração que a 
porta de acesso principal. Entretanto, 
algumas são de esquadria metálica, tal 
como se vê nos banheiros e cozinha. 
Internamente a sala apresenta piso em 
cimento natado e os quartos revestidos de 
placas quadradas de cerâmica vermelha. O 
forro nos cômodos, inclusive na cozinha, é 
de esteira de Taquara, pintada de branco. 
Apenas a varanda posterior, destinada à 
área de serviço, não possui forro e o teto 
revela a estrutura da cobertura. Pode-se 
perceber que nesta varanda foram 
colocadas telhas de fibrocimento em 
conjunto com as telhas de barro. 
No lado esquerdo da residência encontra-
se a antiga casa em ruínas. Esta era 
constituída de três quartos, cozinha, sala e 
banheiro. Atualmente, porções das paredes 
internas foram quebradas e por isso, 
algumas divisões já não se fazem 
presentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

É caracterizada pela presença de três 
sistemas construtivos, supostamente feitos 
um posterior ao outro. A parte posterior 
possui alvenaria em pau-a-pique, 
diferentemente da parte frontal, de tijolo 
cozido maciço e argamassa de cimento. Já 
o cômodo da lateral direita, possui vedação 
em tijolos cerâmicos furados. Sua tipologia 
faz referência às construções coloniais e 
seu partido retangular possui maior 
extensão para os fundos. 
Edificada em apenas um pavimento; seu 
telhado é constituído de estrutura em 
madeira. No sistema de pau-a-pique esta 
estrutura apresenta-se em caibros e ripas 
de seção circular. O conjunto, por um todo, 
possui telha de barro, capa canal, e beiral 
simples. Os vãos são de verga reta com 
esquadrias em madeira. O banheiro situa-
se, como anexo, em sua fachada lateral 
esquerda e sua entrada se dá fora da 
residência. Internamente não há 
revestimento no piso e não há forro no teto.  
A fachada principal é representada por 
apenas uma porta e duas janelas, feitas de 
madeira pregada na coloração 
avermelhada. Não há reboco nas laterais de 
pau-a-pique, sendo possível a visualização 
da arquitetura de terra. Nas demais 
fachadas, constituídas de tijolo maciço, há 
pintura branca.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

O pátio é conformado por área extensa 
revestida de piso cimentício, localizado em 
terreno plano. Possui formato retangular. É 
limitado por muro em alvenaria de tijolos 
cozidos, rebocado e pintado de branco e 
cerca-viva em vegetação arbustiva. 
 Sua implantação acontece paralelamente à 
sede da fazenda. Aos fundos do pátio há 
presença da tulha, construção em madeira 
que antigamente era destinada ao 
armazenamento de café e demais 
alimentos. Seu partido retangular possui 
cobertura em quatro águas, em estrutura de 
madeira e telhas de barro. A tipologia 
arquitetônica faz referência ao estilo 
colonial, além de características típicas das 
construções rurais. Seu alicerce é feito em 
pedra e cimento, permitindo o 
engastamento dos pilares de sustentação. 
Possui apenas um pavimento e as 
vedações são feitas em estrutura de 
madeira pregada, com pequenas frestas 
entre as tábuas verticais. Além disso, há 
presença de barras na horizontal que 
auxiliam na estabilização do sistema. Estas, 
por sua vez, se encontram em duas 
carreiras, a primeira acompanhando a 
verga reta da porta e a segunda à meia 
altura da mesma. Não há janelas em seu 
conjunto. 
Em seu interior há dois compartimentos, 
aproximadamente de mesmo tamanho, que 
não se comunicam. São separados por 
parede de tijolos cozidos, rebocados e 
pintados, que divide transversalmente a 
fachada principal. Esta divisória chega até a 
tesoura do telhado, servindo de apoio à 
estrutura e de comunicação (pelo teto) entre 
os dois cômodos. O acesso ao esquerdo, se 
faz através de porta de uma folha. À direita 
tem-se um portão com barras de madeira 
espaçadas e contraventadas. As duas 
entradas direcionam para o pátio, não 
havendo aberturas para demais lados da 
tulha. Dista do chão apenas por um ou dois 
degraus, propiciado pela altura de sua 
base. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Internamente o piso é de cimento, assim 
como o do pátio de secar café. Não há forro. 
A tulha permanece, hoje em dia, fechada e 
sem utilização. Ao lado dela, no canto 
direito do pátio, há um pequeno cimentado 
quadrado com cocho circular, elevado 
aproximadamente 40cm do chão. Segundo 
Mariquinha, cozinheira da fazenda na 
época de Antônio Teixeira, neste mesmo 
espaço eram feitos os descascamentos do 
café. Entretanto, o maquinário de 
beneficiamento já não existe mais no local 
e provavelmente fora retirado na década de 
1990. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
O engenho é caracterizado por construção 
que faz referência à tipologia colonial, 
utilizado originalmente para a fabricação da 
rapadura. Possui telhado em estrutura de 
madeira e telha de barro, capa canal, 
cortado por uma chaminé. Conformado em 
quatro águas, possui cobertura de duas 
águas que se anexa perpendicularmente à 
sua estrutura 
A planta em “T” do engenho é integrada ao 
aqueduto de concreto, que propiciava a 
chegada da água para força motriz do 
sistema de moagem. Este aqueduto tem 
sua origem próxima à casa de luz, em local 
mais alto, e desce passando por dois 
moinhos de milho até chegar ao engenho. 
Em seu ponto final, havia uma roda d’água 
e atualmente não mais existe sua estrutura 
circular. O que se encontra é apenas seu 
mecanismo de conexão ao maquinário de 
moagem de cana, como pode ser percebido 
pelo cilindro que atravessa a parede 
(transversalmente). Todo este conjunto é 
constituído em madeira. As engrenagens, 
por sua vez, são de ferro.  
A construção é feita em alicerce de pedra e 
alvenaria de tijolos maciços. Entretanto, 
pode-se averiguar a existência de paredes 
em tijolos cerâmicos furados com 
argamassa de cimento, o que indica ter sido 
feito posteriormente. Os pilares estruturais 
são compostos por toras de madeira de 
seção retangular. Não há forro e o piso 
interno caracteriza-se por chão de terra 
batida. As vedações em tijolo cozido são 
feitas até meia altura e completadas por 
madeiras verticais que auxiliam no sistema 
de ventilação e iluminação. A construção 
possui dois níveis, o primeiro acessado por 
amplo vão, sem porta, e direcionado ao 
interior da fazenda, além de portão de 
madeira que se volta para o lado de fora. O 
segundo, aproximadamente dois metros 
abaixo, constitui-se de pequena porta que 
permite entrada na lateral direita do 
engenho e caracteriza-se por pé-direito 
duplo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ali se encontravam os equipamentos 
necessários às etapas posteriores à 
moagem da cana. Há duas estruturas em 
alvenaria e nata de cimento destinados ao 
cozimento da garapa. Situam-se à meia 
altura da diferença de piso entre os dois 
níveis. Distam-se por pequeno 
espaçamento de trabalho constituído pela 
chaminé de tijolos cozidos. Em uma delas, 
no lado direito da chaminé, era situado o 
tacho de cobre. Neste mesmo local tem-se 
a inscrição da data em que fora feito o 
cimentado (de apoio ao tacho): 1/07/1952. 
Ao que tudo indica também sofrera 
reformas ao longo do tempo. 
A cana moída passava através de um duto 
para o cimentado do lado esquerdo da 
chaminé, onde era, então, conservada a 
garapa, à espera de seu cozimento. Ao 
redor pode-se perceber a mesa utilizada 
para medição e corte da rapadura. Além 
dela, um carro de boi em madeira encontra-
se no loca 

 

 
 

 
   
                     


