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RESUMO 

 

O trabalho apresenta, de forma sucinta, alguns aspectos técnicos e sociais dos 
engenhos de rapadura do município de Solonópole (CE), entre os anos de 
1950 a 2000, tendo como base a análise de memórias de pessoas que viveram 
naquele meio e período. Serão tratadas no início questões envolvendo as 
formas de construção desses engenhos, quais os materiais utilizados e como 
eram obtidos. Em seguida serão abordados aspectos mais técnicos, 
relacionados às formas de trabalho como as funções existentes no processo de 
obtenção de derivados de cana. Por fim, serão abordados aspectos mais 
sociais, como as moagens e a sociedade se ligavam.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Solonópole. Engenhos de rapadura. Memória. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quando de fala em engenhos na história do Brasil, 

lembra-se logo dos grandes engenhos coloniais situados nas 

regiões litorâneas do atual Nordeste brasileiro. Mas o tema pode 

ser muito mais profundado, principalmente se forem observados 

os engenhos em várias regiões do interior do Nordeste, o 

chamado Sertão.  

Diferente dos grandes engenhos coloniais, os engenhos 

que foram ganhando espaço Sertão a dentro tinham, no geral, 

um objeto mais de subsistência do que de comercialização. Esse 
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aspecto já é uma forte característica que difere os engenhos 

sertanejos dos litorâneos. 

Os engenhos aqui analisados localizam-se em 

Solonópole, município cearense localizado no sertão central. 

Nesse dito município, a atividade canavieira para produção de 

alimentos estava presente junto a outras atividades 

(principalmente o roçado em geral) que garantiam subsistência 

aos povos, principalmente os do interior do município. É preciso 

compreender, portanto, que a atividade canavieira era mais uma 

atividade que garantia a subsistência de várias famílias, mas era 

também uma atividade que não se resumia apenas no trabalho 

em si. 

O objeto de estudo deste trabalho não é exatamente o 

engenho ou as moagens em si, mas sim as memórias sobre eles, 

memórias essas de personagens que viveram naquele meio e 

naquele período (1950-2000). 

 

 

 

AS CASAS DE ENGENHO E AS MOENDAS 

 

Os materiais para a construção das casas 

 

A casa de engenho era essencial para o pleno 

desenvolvimento do processo de fabricação da rapadura, tendo 

em vista que era nela onde ocorria o cozimento do líquido 

extraído da cana e que se transformava em muitos derivados 

alimentícios dessa planta.  

Os materiais utilizados para a construção das casas eram 

basicamente o barro (utilizado para a produção dos tijolos, telhas 

e do saibo4) e a madeira (utilizada para construir as linhas, 

caibros e ripas que sustentavam o telhado), todos encontrados na 

própria natureza.  

Para construir as casas era preciso produzir primeiro os 

materiais para sua construção, então buscava-se locais com barro 

apropriado para produzi-los. Vale destacar que não era qualquer 

tipo de barro que servia para se obter os materiais. Eram 

                                                
4 O saibo era o barro utilizado na construção das paredes das casas, servindo 
para prender os tijolos uns aos outros. 
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necessários solos específicos para cada um dos três materiais 

citados acima. Ao serem encontrados os solos adequados, eles 

eram escavados e os buracos eram molhados com água e 

deixados “curtindo”, ou seja, amolecendo para ganhar a 

consistência adequada, e ao ser alcançada essa consistência, o 

barro era misturado com a utilização de uma enxada e, se preciso 

fosse, pisado. Após feito isso, o barro estava pronto para ser 

utilizado como matéria prima.  

O passo seguinte era modelar os tijolos e as telhas, mas 

para essa etapa eram necessários homens que dominavam a 

atividade de “bater”5 esses objetos. Para essa etapa eram 

necessários alguns instrumentos básicos: as grades e o cágado. 

As grades eram simples, porém práticos, objetos de madeira que 

serviam para modelar as peças de barro. 

Eram utilizados dois tipos de grades, uma para bater os 

tijolos e outra para as telhas. A figura 01 apresenta a para tijolos. 

O instrumento era posto no chão, em um local onde não 

                                                
5 Bater tijolo ou telha é a expressão utilizada para se referir ao ato/trabalho de 
dar forma a esses objetos. 

houvesse pedra ou vegetação, em seguida, os espaços 

retangulares da grade eram preenchidos com o barro. Depois de 

preenchidos os espaços, o mestre que estava a produzir as peças 

planeava as superfícies dos retângulos para retirar o excesso de 

barro e, em seguida, erguia a peça de madeira de tal modo que 

ficassem no chão duas peças de barro em formato de tijolos, que 

eram deixadas ali, ao sol, para secarem. A grade para tijolos 

possuía dois suportes que eram utilizados para realizar o 

movimento de erguer a peça, sendo que um deles aparece em 

primeiro plano na figura 01 e o outro – que ficava paralelo a este, 

em segundo plano na imagem – foi quebrado com o passar dos 

anos. 
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FIGURA 01: Grade para bater tijolos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Fotografia tirada por Gilcimar Melo em janeiro de 2019. 

 

Para se produzir as telhas era necessária a utilização de 

uma grade em formato diferente da mostrada anteriormente. O 

espaço vazio a ser preenchido com barro não era retangular, 

tinha um de seus lados mais largo e a outra extremidade mais 

estreita. A grade era posta em uma estrutura de madeira, 

distante do chão, lá o barro era posto e tinha o excesso retirado. 

Em seguida, o mestre erguia o instrumento e ficava, na estrutura 

de madeira, a peça plana de barro. Era encostado, então, ao 

suporte de madeira um outro instrumento, o cágado, utilizado 

para dar à telha a curvatura necessária. O trabalhador puxava a 

peça plana para cima do cágado e realizava um movimento para 

cima, de modo que a peça se curvasse e ganhasse a devida forma. 

Feito isso, a telha era posta no chão para secar. A figura 02 

apresenta o cágado e nota-se que ele possui um formato 

semelhante a uma telha (mas feito completamente de madeira) e 

possui um suporte na extremidade mais larga, utilizado para 

fazer o manejo. 
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FIGURA 02: Cágado 

 
FONTE: Fotografia tirada por Gilcimar Melo em janeiro de 2019. 

 

A madeira também era demasiadamente necessária para 

a construção daquelas casas, sendo essenciais para a sustentação 

do telhado (como já mencionado anteriormente) e também para 

a fabricação de outros componentes como as portas e suas forras, 

armadores para rede, entre outros, além de ser necessária para a 

construção do suporte das moendas e outros componentes 

utilizados para movimentar o engenho. Algumas dessas partes 

exigiam madeiras mais resistentes, principalmente as que 

compunham o telhado (em especial as linhas) e a estrutura de 

sustentação das moendas. 

 

As casas e seus cômodos 

 

O tamanho das casas de engenho variava muito entre 

uma e outra, assim como a quantidade de cômodos que cada uma 

possuía. Entretanto, dois vãos específicos existam em todas eles: 

a sala da fornalha e um quarto/depósito. Algumas casas eram 

maiores, possuíam grandes quartos, até mesmo uma cozinha 

com fogão a lenha, enquanto que outras possuíam somente a sala 

da fornalha e o quarto em tamanhos relativamente pequenos, 

apenas nos tamanhos necessários para cumprirem suas 

finalidades.  

O corpo da fornalha como um todo era composto por três 

partes, sendo a primeira um espaço vazio que se localizava 

abaixo da boca  da fornalha, onde caía o burrai . A segunda parte 

era a fornalha propriamente dita, ela possuía um espaço onde a 
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lenha era posta para ser queimada e cozer a garapa da rapadura. 

Esse espaço possuía uma base semelhante a um gradeamento 

feito de tijolos, o que permitia que a madeira ficasse queimando 

naquele espaço e as brasas e cinzas caíssem para o espaço abaixo. 

 

FIGURA 03: Detalhe interno de uma fornalha 

FONTE: Fotografia tirada por Gilcimar Melo em janeiro de 2019. 

 

Observando a figura 03, percebe-se como era aquela 

grade feita de tijolos. Nota-se também, observando com atenção, 

que na ponta esquerda da grade (parte interna da casa) inicia-se 

uma fileira de tijolos que vão em linha reta, paralela à parede 

(esses tijolos à direta compunham a parede externa da casa e a 

ponta deste lado da grade era onde se encontrava a boca da 

fornalha), essa linha era onde se localizava a parte onde os 

recipientes eram postos para o cozimento. Ela era oca e tinha um 

fundo fechado, feita de modo que o fogo a percorresse e 

aquecesse todos os recipientes durante o cozimento. A fumaça 

resultante desse cozimento saía na terceira parte da fornalha, a 

chaminé.  
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FIGURA 04: Parede externa de uma antiga casa de engenho 

FONTE: Fotografia tirada por Gilcimar Melo em janeiro de 2019. 

 

A figura 04 mostra onde os componentes externos da 

fornalha se encontravam. No centro da parede observa-se um 

buraco grande (que inclusive está tapado com pedaços de telhas e 

tijolos) que corresponde à boca da fornalha. Logo abaixo, ao nível 

do solo, é possível ver um pequeno arco formado por tijolos, lá se 

localizava o espaço onde o burrai caía. Por fim, à esquerda da 

foto, vê-se a chaminé. 

 

Os engenhos e suas partes 

 

Os engenhos propriamente ditos eram formados por 

vários componentes, sendo o principal deles as moendas. 

Existiam diferentes tipos delas, as de maior porte, as de médio 

porte e as de pequeno porte (chamadas de engenhocas), além de 

serem classificadas entre engenhos em pé (onde as moendas 

eram posicionadas na vertical) e os deitados (cujas moendas 

eram postas na horizontal).  

As moendas eram três grandes peças cilíndricas de ferro 

que eram interligadas entre si por meio de engrenagens, sendo 

que uma delas era maior e as outras menores (sendo estas do 

mesmo tamanho). Elas eram postas em forma triangular, de 

modo a deixar a atividade de moer a cana mais prática e rápida. 

O trabalhador botava a cana entre a engrenagem maior e uma 

das menores, conforme as moendas iam girando e puxando a 
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cana, o bagaço dela já era direcionado para a brecha oposta, 

entre a segunda moenda menor e a maior. 

 
FIGURA 05: Moendas de uma engenhoca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: Fotografia tirada por Gilcimar Melo em janeiro de 2019. 

 

A figura 05 mostra um dos lados do engenho, o local 

onde a cana era inserida. No lado oposto está a outra moenda 

menor também ligada a maior, com uma brecha semelhante a 

esta, por ela sai o bagaço da cana totalmente prensado.  

A moenda maior possui um eixo que se projeta para 

cima, nele é presa a manjarra, uma longa e rígida parte de 

madeira que funcionava como alavanca para que as engrenagens 

pudessem ser giradas. Na imagem 06 pode-se perceber como 

ocorria essa junção entre as partes.  
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FIGURA 06: Engenho com manjarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FONTE: Fotografia tirada por Gilcimar Melo, em janeiro de 2019. 

 

Uma outra peça, também de madeira, era presa à uma 

das pontas da manjarra, essa peça era o cambão. O cambão era 

comprido, porém muito mais leve e muito menos rígido do que o 

outro componente ao qual ficava conectado. A ponta dele que era 

oposta à presa na manjarra, ligava-se à canga, instrumento de 

madeira que tinha como principal função prender os bois um ao 

outro enquanto eles estavam girando o engenho. 

 

OS TRABALHOS  

 

As moagens possuíam um complexo sistema de trabalhos 

que eram interligados. Para que elas ocorressem eram 

necessários trabalhadores para ocupar sete funções essenciais, 

sendo elas: o cortador, o cambiteiro, o ponteiro, o peseiro, o 

tangirino, o limpador de garapa e o mestre. Essas sete funções 

podem ser organizadas em três grupos: os cortadores e 

carregadores (onde se encaixam as três primeiras funções 

citadas), os prensadores (as duas funções que vem a seguir) e os 

cozinheiros (as duas ultimas funções citadas). A base para essa 

classificação tem como base, em especial, o contato que cada 
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trabalhador tem com a matéria prima da rapadura e outros 

derivados da cana.  

Cada grupo possuía rotinas distintas, ou seja, os grupos 

não iniciavam e nem encerravam suas atividades nos mesmos 

horários, cada grupo tinha a sua rotina própria. Além disso, 

alguns “cargos” possuíam amis de uma função, ou seja, a função 

principal e uma secundária. Mas é importante atentar-se ao fato 

de que o termo “secundária” não significa que a função não seja 

importante ou tão importante quanto a principal, ao contrário, 

toda função era essencial para o funcionamento do processo 

como um todo. O que ocorre é que algumas funções tinham um 

certo “protagonismo”, dava-se maior destaque (no caso, as sete 

funções chamadas aqui de “essenciais”). 

Os horários de trabalho desses grupos não eram 

definidos apenas pelo relógio, mas também pela produção. O 

horário de chegada dos trabalhadores ao engenho já era 

predeterminado, era o mesmo todos os dias. Entretanto, cada 

grupo encerrava seu expediente somente quando produzisse o 

suficiente para aquele dia de trabalho.  

Os cortadores e carregadores 

 

O primeiro grupo possui uma proximidade com a cana 

em seu estado mais bruto, ou seja, são os que tem os primeiros 

contatos com a matéria prima. Os cortadores de cana têm como 

função o corte da cana no brejo. Os cambiteiros  eram 

responsáveis por carregar a cana cortada para os engenhos, 

levando-a em animais de carga. Os ponteiros tinham como 

função fazer a ponta da cana, ou seja, cortar as folhagens da 

ponta da cana e retirar as palhas que cobriam as plantas. 

O local de trabalho do cortador era unicamente no brejo 

de cana, enquanto que o cambiteiro não tinha um local de 

trabalho fixo, mas sim uma rota fixa, já que passava o dia 

realizando o transporte, indo do brejo para o engenho. O 

ponteiro, por sua vez, tinha seu local de trabalho variado, pois 

em algumas moagens ele ficava no brejo, tirando a folhagem e, 

com isso, a cana já era transportada no ponto para ser prensada. 

Já em outras moagens, os ponteiros eram alocados próximos ao 

engenho, retirando a folhagem das cargas que chegavam.  
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Esse grupo era o segundo a chegar nas moagens. 

Chegavam por volta de seis ou seis e meia da manhã, quando o 

sol já estava a nascer ou já estava bem à vista no céu. Sua função 

central era garantir que houvesse cana para ser moída durante 

todo o dia. O dia de trabalho desses trabalhadores acabava 

quando eles cortavam e carregavam cana suficiente para ser 

prensada até o fim de tarde (horário em que costumava-se parar 

de moer a cana) e durante a madrugada do dia seguinte. A 

quantidade de trabalhadores em cada uma dessas funções 

variava, podendo haver entre um ou dois trabalhadores para 

cada uma. 

 

Os prensadores  

 

O grupo dos prensadores era composto pelos homens 

que trabalhavam na no engenho propriamente dito, moendo a 

cana. Ele era composto por duas funções, sendo uma delas o 

peseiro , que tinha como obrigação pôr a cana nas moendas para 

serem prensadas. Mas ele também possuía duas funções 

secundárias que deveriam ser realizadas ao fim do dia de 

trabalho: lubrificar as moendas com óleo e limpar a roda dos 

bois. 

O outro trabalhador que compunha esse grupo era o 

tangerino, responsável por tanger os bois para que estes não 

parassem de rodar e girar as moendas. Sua função secundária 

consistia em ir ao açude próximo ao engenho e buscar galões de 

água e encher um recipiente. Essa água era utilizada para pôr nas 

vasilhas onde a garapa da rapadura era cozida. A finalidade disso 

era deixar elas com água a noite toda para que quando fossem ser 

lavadas, no dia seguinte, a garapa não estivesse grudada no 

recipiente, facilitando a limpeza. 

Os dois homens que trabalhavam nesse grupo realizavam 

uma atividade secundária em conjunto, que consistia em retirar o 

excesso de bagaço, da cana moída, do engenho e jogar fora, 

impedindo que o acúmulo atrapalhasse o processamento da 

cana. 

https://historiaassis47.wixsite.com/zume


 

Zumé 
Boletim Eletrônico do Núcleo de Pesquisa e Extensão em História, Filosofia e 

Patrimônio (NATIMA), Juazeiro do Norte, vol. 2, nº 1, 2020. 
 

ISSN 2675-0201 
 
 

~ 92 ~ 
 

Os prensadores eram os primeiros a chegar na moagem, 

por volta de meia noite ou uma hora da madrugada. Sua função 

central era garantir garapa para ser cozida até o início da noite. 

 

Os cozinheiros 

 

Os cozinheiros eram os que trabalhavam unicamente 

dentro da casa de engenho. Dois homens realizavam as funções, 

sendo elas a de limpador de garapa e a de mestre. O limpador 

cuidava do estágio inicial do cozimento e o mestre da parte final. 

O cozimento da garapa extraída da cana acontecia com a 

utilização de uma variedade de recipientes, sendo eles (em 

ordem, do primeiro estágio de cozimento ao último): a primeira 

caldeira (onde a garapa era posta para iniciar o cozimento e tinha 

suas impurezas retiradas pelo limpador), a segunda caldeira 

(para onde era transferida a garapa já limpa), o cocho ou corta-

mel (onde a garapa ia cozer até atingir o “ponto” de mel) e o 

tacho, estágio final do cozimento onde o mel atingia o ponto ideal 

para ser retirado da fornalha e ir para a gamela , onde era mexido 

com a utilização de peças de madeiras. O mel era mexido na 

gamela até atingir a textura propícia para ser caixedo , ou seja, 

posto nas fôrmas de rapadura. 

O limpador cuidava das caldeiras e, geralmente, o mestre 

iniciava seus “cuidados” a partir dos cochos. Porém isso variava, 

pois dependendo do quão ocupado estava cada um dos 

trabalhadores, o limpador poderia cuidar do cozimento até o 

cocho, assim como o mestre também podia ajudar no estágio 

inicial do cozimento. Não obstante, somente o mestre cuidava do 

estágio final do cozimento, ou tacho.  

Vale destacar que esse grupo tinha uma especificidade 

que era o fato deles serem a mão de obra “especializada”. Isso 

porque as outras funções essenciais podiam ser feitas por 

qualquer homem, já as atividades do cozimento necessitavam de 

pessoas que tivessem experiência e soubessem realizar tais 

funções de forma prática. 

Esse grupo era o segundo a chegar à moagem. Iniciavam 

suas atividades ao fim da madrugada, entre quatro e cinco horas 

da manhã e encerravam, geralmente, nas primeiras horas da 
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noite, por volta de sete horas. Eles tinham como função central a 

produção da matéria prima em alimentos (principalmente a 

rapadura) e encerravam seu dia de trabalho quando cozessem 

toda a garapa que havia sido produzida naquele dia. 

Esse grupo também tinha funções secundárias que 

consistiam em lavar os recipientes do cozimento e tirar o burrai 

para fora de seu espaço de armazenamento (para impedir que o 

acúmulo dele atrapalhasse a queima da lenha), isso assim qe 

chegavam ao engenho. 

 

ENGENHO E SOCIEDADE  

 

Mulheres e moagens 

 

As sete funções essenciais abordadas anteriormente 

eram realizadas exclusivamente por homens, mas as mulheres 

também participavam das moagens, tanto de forma indireta 

quanto direta.  

De forma indireta, as mulheres atuavam na produção 

garantindo duas das três refeições diárias (almoço, janta e ceia) 

para os trabalhadores. A comida era preparada na casa do dono 

da moagem e era levada para o engenho, sendo que o transporte 

da comida era feito pelas próprias mulheres e pelas crianças. Em 

alguns casos, fazia-se comida nas próprias casas de engenho, mas 

nas que possuíam cozinha própria. É importante destacar que a 

moagem era um período ininterrupto, ou seja, quando iniciava 

não se realizavam outras atividades durante todos os dias ou 

mesmo semanas em que se estivessem moendo, e cada dia era 

dedicado exclusivamente para essa atividade de produção, então  

a garantia de alimento preparado e entregue no local de trabalho 

garantia que o processo sofresse uma interrupção. 

De forma direta, as mulheres trabalhavam na produção 

dos alimentos derivados da cana preparando um outro doce que 

não era a rapadura: o alfenim. A produção do alfenim era 

exclusiva das mulheres, somente elas preparavam o doce. Pode-

se dizer que, de certo modo, era nesse momento de preparar o 
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alfenim que as mulheres ganhavam certo destaque dentro da 

produção. 

 

As relações internas e externas de trabalho 

 

As relações internas de trabalho são as 

interdependências entre os trabalhadores dentro da própria 

produção, ou seja, como cada função dependia das outras ou, em 

outras palavras, como o processo de forma geral dependia de 

todas as funções se interligando. As externas, por sua vez, dizem 

respeito a algo anterior a isso. 

As relações externas ocorriam antes do inicio das 

atividades de moagem. Cada dono de moagem precisava montar 

sua equipe e seu período de trabalho e isso ia de acordo com 

vários fatores. Primeiramente é necessário pontuar que um dono 

de moagem não necessariamente é um dono de engenho, isso 

porque muitas pessoas possuíam não, mas não moendas, então 

precisavam arrendar engenhos para que pudesse ter sua cana 

moída. Sendo assim, o produtor não era dono das moendas, mas 

sim da cana a ser moída, logo, ele era o dono da moagem. 

Basicamente três tipos de trabalhos conjuntos se 

relacionavam entre si e eram eles que compunham as equipes de 

trabalhadores nas moagens. Primeiramente o trabalho familiar, 

realizado, majoritariamente, por parentes próximos (irmãos, pai 

e filhos, etc.). também havia o trabalho de mutirão, onde pessoas 

que não necessariamente eram parentes entravam em acordo 

para trabalharem juntos, não em troca de pagamento em 

dinheiro, mas sim de mão de obra, sendo assim, quando uma 

família fosse moer sua cana a outra família ajudava, e quando a 

segunda família fosse moer,  a primeira os ajudaria. Havia 

também o trabalho por contrato, pessoas que vendiam a força de 

trabalho em troca de pagamento em dinheiro. 

Nessas relações externas existia uma hierarquia 

horizontal, onde a independência agia sobre a dependência, e o 

que definia a independência ou dependência era a posse, mais 

exatamente a posse de moendas.  
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Quem tinha cana, mas não possuía engenho, dependia de 

alguém que possuísse as moendas e que lhe arrendasse em troca 

de uma porcentagem da produção. Entretanto, o período de 

moagem de quem não tinha as moendas era, de certa forma, 

definido pelo dono que arrendava o engenho, pois ele poderia 

moer quando quisesse e o produtor da cana que pagava o 

arrendamento do engenho deveria organizar seu período de 

moagem de acordo com o período de moagem do dono do 

engenho. 

 

Labuta e entretenimento 

 

A moagem era um trabalho árduo, pesado, exaustivo, 

mas junto a essa labuta havia, também, diversão. As moagens 

não se resumiam apenas nas realizações dos trabalhos, outro 

aspecto característico delas eram as visitações. Durante um 

período de moagem, as casas de engenho eram muito visitadas 

por familiares e amigos dos donos das moagens, o que 

proporcionava momentos de descontração em meio ao trabalho 

duro.  

Geralmente as visitas começavam a chegar cedo, nas 

primeiras horas do dia. Os visitantes costumavam passar uma 

parte do dia na moagem, principalmente conversando e comendo 

e bebendo os derivados da cana que estava sendo moída, tudo 

por cortesia do dono da moagem. A razão dos donos de moagem 

darem considerável parte da produção para os visitantes (pois 

além de comer e beber de graça, os visitantes sempre ganhavam 

produtos para levarem para suas casas, geralmente mel, garapa, 

alfenim além de rapaduras) pode ter a ver com a finalidade das 

moagens.  

Elas não tinham como finalidade a obtenção de lucro, 

mas sim garantir a subsistência das famílias que as estavam 

realizando, e geralmente as moagens produziam muitos 

excedentes, principalmente as maiores, que duravam muitos 

dias. Sendo assim, os donos não viam o ato de dar parte da 

produção para os visitantes como um prejuízo sendo que, 

digamos, eles estavam dando excedentes para amigos e parentes. 
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Alguns produtores até vendiam uma parte do excedente, mas 

pouco se lucrava com isso, pois esse dinheiro geralmente se 

destinava ao pagamento dos trabalhadores contratados. 

As moagens eram, então, não somente momentos de 

trabalho duro, mas também momentos de descontração, 

entretenimento, encontros, etc. Tanto quanto aparentava um ar 

de trabalho duro, aparentava uma aura de “festividade”. 
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