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  O material desenvolvido tem por objevo proporcionar a divulgação de Patrimônios históricos e culturais de Araraquara. 
Está previsto dentro do projeto de Avaliação de Impactos ao Patrimônio Arqueológico na área de implantação do                     
Residencial Alamedas III, no município de Araraquara, Estado de São Paulo. A produção busca atender a exigência legal do         
Instuto do Patrimônio Histórico e Arsco Nacional-IPHAN, a parr da Instrução Normava/IPHAN 001/2015, bem como, 
está de acordo com as exigências da legislação ambiental. Contudo, com o programa de divulgação dos bens culturais o que 
se busse busca é proporcionar aos munícipes o conhecimento e reconhecimento dos Patrimônios Históricos e Culturais existentes 
em Araraquara/SP. A práca de divulgação dos patrimônios históricos e culturais contribui para a construção cidadã, e                  
permite o livre acesso da população aos diversos contextos de produção cultural e ambiental existentes no município.
   É importante ressaltar que a legislação vigente determina que os empreendimentos de qualquer natureza desenvolvam 
estudos de impacto ambiental, previstos pela Legislação Brasileira, conforme RESOLUÇÃO CONAMA N° 001 de 23.01.1986. 
Vocês podem estar se perguntando, no que a implantação de um empreendimento tem a ver com o Patrimônio Histórico e 
Cultural local.
    Respondendo a esta pergunta esclarecemos que a preservação do Patrimônio Cultural deve ser entendida como uma ação 
que valoriza a história da vida de todos os povos. Sendo uma exigência legal, deve ser estudado para que seja garanda a sua 
salvaguarda, pois se compreende que a cultura de um povo é um bem universal e que precisa ser valorizada para garanr a 
construção da idendade da sociedade como um todo.
    Pela legislação brasileira, o Estado, o Município e a União precisam salvaguardar nossos bens culturais de qualquer                      
possibilidade de destruição. No entanto, entendemos que precisamos ir além da exigência legal, pois a sociedade deve se ap-
ropriar do Patrimônio Cultural do seu Município, só assim, reconhecerá sua importância, criando uma idendade e,                   
consequentemente, a valorização e a preservação desse bem patrimonial. Dentre os diferentes patrimônios culturais, de 
modo especial, abordaremos o patrimônio histórico, cultural e ambiental, com destaque para o arqueológico



  De acordo com relatos de memorialistas, antropólogos e historiadores, os “Sertões de Araraquara” eram um longo trecho de 
terras do interior Paulista e teria sido habitada por povos indígenas e na região hoje entendida como Araraquara eram                 
chamados de “Guaianás ou Guaianazes”. Contudo, Marcel Mano (2006) explica que o termo “Guayaná” não corresponde a 
uma etnotaxinomia¹ social, na verdade, está associado a um preconceito com relação aos povos indígenas que habitavam a 
região, pois o termo está ligado à ideia de que os indígenas eram “gente selvagem” ou como “macacos”. O pesquisador                             
expliexplica que essa visão foi construída associada ao contato entre brancos e índios e uma forma de diferenciação entre os                       
denominados índios “mansos” e índios “bravos”.
  Outro ponto importante reforçado pelo pesquisador é que estes são termos da língua geral² brasileira usados para designar, 
muito provavelmente, grupos indígenas da família linguísca Jê do Tronco Macro-Jê. Portanto, são esses termos genéricos                    
aplicados indisntamente a grupos que, em alguns sendos, se opunham aos índios falantes de Tupi ou Guarani. Os grupos 
que circulavam pela região falavam línguas disntas, eram guerreiros, arredios ao contato, nham hábitos e costumes                     
diferentes e habitavam os desconhecidos sertões que levavam até as minas de Goiás e Cuiabá, representado etnograficamente 
porpor diferentes grupos. Marcel Mano (2006) afirma ainda que nunca houve uma ocupação indígena culturalmente homogênea 
representada pelo nome “Guayaná”, mas que a região norte do estado de São Paulo, em direção ao Triângulo Mineiro e leste 
de Mato Grosso do Sul, se constuiu numa encruzilhada cultural, área de fronteira poderosa e cruzamento entre tradições e 
culturas indígenas diferentes (grupos Tupi e Guarani, grupos Jê meridionais, grupos Jê centrais entre outros), cujos inerários, 
encontros, choques e cruzamentos são intensificados com a situação colonial;
  A presença de não indígenas na região se deu em duas fases históricas disntas a primeira no século XVIII: com os                         
bandeirantes e as bandeiras, como espaço de passagem e paragem para o interior do território brasileiro em busca de                  
riquezas. De acordo com relatos dos viajantes essa região era espaço a ser explorado, pois se tratava do sertão do Brasil. 

PRIMEIROS HABITANTES E A FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO.



  Posteriormente os “Campos de Araraquara” receberam os primeiros povoadores não indígenas em 
meados do século XIX e XX. Esta população era formada por escravos fugidos, perseguidos pela jusça e           
garimpeiros, atraídos pela existência de ouro nos rios Jacaré-Pepira, Jacaré-Guaçu, Chibarro, Ribeirão das 
Cruzes e do Ouro. Estes campos também faziam parte da rota dos garimpeiros que iam em direção às               
regiões mineradoras em Cuiabá. (MANO, 2018).

¹¹Etnotaxinomia: É o estudo interdisciplinar (ciências humanas e naturais) sobre como os povos classificam e nomeiam os seres vivos, a parr das suas 

percepções e crenças. Diferentes etnias possuem ambiências parculares com o meio, o que influencia suas formas de classificação. (Dicionário Houaiss, 

2020).

²No Brasil existem cerca de 180 línguas indígenas, na sua grande maioria derivados de dois troncos linguíscos, o Tupi e o Macro-Jê. Esses dois principais eixos 

são considerados como   línguas gerais, que permitem a compreenão de diferentes linguagens (RODRIGUES, 2005).



  De acordo com relatos historiográficos, no ano de 1805 Pedro José Neto com seus dois filhos constroem a primeira capelinha 
do povoado em louvor a São Bento nessas paragens que se desnou chamar-se Araraquara. Esse fato teria ocorrido em 22 de 
agosto de 1817, quando foi assinado o alvará de Criação de Freguesia de São Bento. Esse é um ponto da História importante de 
ser analisado. Será que a história da cidade começa com a chegada de Pedro José Neto?
    No ano de 2015 foi promovido um concurso de desenho intulado: “A História de Araraquara não começa com Pedro José 
Neto: quem eram os Guayana?” Esse concurso foi promovido pelo grupo de Educação e Relações Étnico-Raciais na Temáca    
Indígena da Fundação Araporã em parceria com a Escola do Legislavo de Araraquara, tendo por objevo elucidar informações 
sobre a ocupação indígena em Araraquara antes da chegada do não índio. Esse trabalho feito com professores e alunos da rede 
pública de Araraquara teve por concepção a necessidade de desmisficar a ideia de um pioneiro “desbravador” como                     
prprotagonista da história, quando na verdade se tratava de uma relação de dominação dos povos indígenas e de um processo de 
escravização de outros seres humanos. As bases para esse entendimento estão nos textos cienficos escritos por pesquisadores 
como Mano (2006, 2016) e Rodrigues (2011), nos quais esclarecem que haviam diversos grupos étnicos nesse território. Os 
estudos permitem que o Mito do Desbravador seja quesonado ainda que minimamente.
  Na verdade, a historiografia oficial cita que quando Pedro José Neto, em 1790, atravessou o rio Piracicaba entrando nos 
Campos de Araraquara, ele se fazia fugivo de Itu e sua vinda nha como objevo povoar e colonizar essas terras. Esse é outro 
fato que permite um quesonamento, como um homem com apenas seus dois filhos e esposa poderia percorrer por 15 anos 
os Montes de Araraquara até estabelecer paragem, construído uma capela em louvor de São Bento? Esses relatos nos propõem 
uma indagação de ordem práca, pois de acordo com as informações presentes na tese de Marcel Mano (2006) a região de                      
ArAraraquara no final do XVIII (1788) era um verdadeiro sertão, cujos obstáculos naturais e geográficos eram enormes.

A CONSTITUIÇÃO DE ARARAQUARA COMO CIDADE



  Para exemplificar Mano (2006) cita Lacerda e Almeida (1841) que descrevem a área de Araraquara como sendo de muitos 
montes e pela crença que havia ouro na região, várias pessoas tentavam chegar. No entanto, não conseguiam devido à presença 
de pantanais e obstáculos diversos, ou seja, não se tratava de uma empreitada simples, sendo necessário garanr a                              
alimentação, abrigo, defesa e vencer os limites do corpo durante 15 anos no sertão, abrir florestas e campos, marcar e tomar 
posse, façanha enorme para um herói “solitário”. Desse ponto de vista, abre-se a possibilidade de ele ter usado mão de obra 
extra, neste caso, índios e negros escravizados.
    Para Tenório (2005) a história de Araraquara é apresentada para os araraquarenses como se não vesse havido escravidão na 
cidade, ou que ela não tenha sido parte integrante no seu desenvolvimento, ou seja, todo o trabalho na produção cafeeira, 
canavieira e nos demais ciclos produvos teriam sido realizados apenas por fazendeiros e sesmeiros que se aventuravam a viver 
em uma região tão isolada, ou pelos imigrantes que aqui chegaram ao final do século XIX (TENÓRIO, 2010). Na realidade, o               
trabalho de negros escravizados esteve presente desde o início da ocupação, quando ainda a economia era voltada para                 
pequena produção.
    Assim, no ano de 1811, Araraquara contava com 82 habitantes, entre esses 12 escravos (14,6%); em 1812 os escravos somavam 
19 habitantes de uma população de 91 pessoas; em 1817 havia 303 habitantes, dentre os quais 54 escravos (17,8%). A                         
observação de Tenório se faz necessária, pois a concepção de embranquecimento da população Brasileira foi propagada com 
objevo de apagar a presença dos negros na constuição do desenvolvimento do Brasil. Embora a historiografia oficial fale do 
desenvolvimento com a chegada da ferrovia e dos imigrantes como sendo um processo transformador, no entanto Tenório 
(2010,(2010, p. 42) explica que em 1886 a quandade de negros escravizados ainda é superior ao de imigrantes na cidade e que não 
houve uma substuição completa do trabalho de escravos, ou seja, alguns fazendeiros manveram seus ex-escravos como                
assalariados, porém o que de fato aconteceu foi uma preferência pelo imigrante em relação ao negro após a abolição.



  O desenvolvimento da região passou por diversos ciclos produvos, o principal por volta de 
1850 com a plantação de café substuindo a de cana-de-açúcar e cereais, tornando-se o           
produto de maior importância na economia local. Para ajudar no escoamento da produção      
solicitou-se a chegada da Ferrovia e essa se deu em 1885, o que acelerou o crescimento da 
cidade.
    Segundo Correa (1967), em 1862 haviam trinta fábricas de açúcar na região. No final de 1860 
o café ganha importância e alinha Araraquara a outras regiões do país, valorizando suas terras 
e transformando o modo de vida da população. A criação o Banco de Araraquara e a chegada 
da estrada de ferro, ligando São Carlos e Araraquara à capital, facilitou o escoamento da             
produção que, segundo Telarolli (2003), abriu as janelas da Vila para o mundo, com a                      
redefinição de seu espaço urbano. Com a crise de 1929 houve uma baixa com relação à                  
exportação de café e mudanças no perfil produvos rurais da cidade irão dinamizar sua              
ececonomia.



  O Linchamento dos Britos marca a história de Araraquara no final do século XIX e seus desdobramentos colocarão, ainda que 
de forma negava, a cidade no cenário nacional. No ano de 1897, especificamente no dia 30 de Janeiro, a nação ainda vivia um 
debate ideológico entre Republicanos (recém vitoriosos na proclamação da República em 1889) e Monarquistas que desejavam 
o retorno de D. Pedro II ao trono. 
    Um dos campos de maior embate entre os dois grupos foi via imprensa, com periódicos tomando posicionamentos a um lado 
e cricando as atuações de seus rivais, ampliando a tensão vivida em toda a sociedade. No caso araraquarense, os atores                
principais da tragédia serão o Coronel Antônio Joaquim de Carvalho – defensor das polícas republicanas – e o jornalista                    
Rozendo de Souza Brito, periodista de um jornal local e seu o farmacêuco Manoel de Souza Brito. Como defensor da velha 
ordem políca, Rozendo escrevia argos em defesa da Monarquia atacando os republicanos das mais diversas formas, o que 
desperdespertava inquietações de diversos grupos, porém ofendia em especial ao coronel Antônio, que se colocava como                               
representante local da nova ordem políca. No dia 30 de Janeiro de 1897, um argo em especial despertou a fúria do coronel 
e o levou a tomar sasfação com Rozendo, que por volta das 17 horas estava na farmácia aonde trabalhava seu o Manoel.
  Como todo embate extremista, o conflito sico entrou em cena. Senhor de idade, Antônio Joaquim de Carvalho vale-se de sua 
bengala para desferir golpes no jornalista, diante de uma plateia que se aglomerou no estabelecimento. Rozendo, na tentava 
de se defender e fazer cessar as agressões sacou uma arma de fogo e disparou quatro vezes na direção do coronel, angindo 
seu oponente em uma oportunidade.
    A polícia foi chamada e tomou o depoimento do coronel tombado no passeio público, porém algumas horas depois este viria 
a óbito por hemorragia. Rozendo e seu o Manoel foram dedos como responsáveis pelo ato na cadeia pública municipal. O 
crime em si seria suficiente para chocar pela banalidade dos atos, porém algo pior estava por vir movado pelo senmento de 
vingança e poder da família do coronel.

LINCHAMENTO DOS BRITOS



  O filho do coronel Antônio, major Dário Alves de Carvalho, não iria aguardar a jusça atuar e decidiu realizar sua sentença. Na 
madrugada de 31 de Janeiro, poucas horas após a prisão em flagrante dos agressores, Dário e seus capangas invadem a prisão 
municipal e arrastam os detentos para a rua, onde seriam linchados até a morte. Os corpos de Rozendo e Manoel de Souza Brito 
– por razão de similar sobrenome destacou-se como Linchamento dos Britos – foram sepultados a 4 quilômetros do centro da 
cidade pelos envolvidos para dificultar a localização dos corpos e relacionar o ocorrido com a família Carvalho.
    Em decorrência de testemunhas presentes em diferentes momentos dos acontecimentos, Dário Alves de Carvalho seria                   
indiciado e julgado pelo crime na Comarca de São Carlos, na tentava de evitar aglomerações e influência políca no caso em 
26 de Julho do mesmo ano. Inevitavelmente, a influência políca regional da família Carvalho interferiu nesse julgamento que 
resultou na absolvição de Dário e o arquivamento do crime, porém a imagem pública de Araraquara será manchada por um 
longo período no Brasil, sendo até mesmo denominada de “Linchaquara” no jargão popular. 

Saiba mais....

FRANÇOSO, Luís Michel. A modernidade é uma serpente. Dissertação (mestrado) –              
PPGCS/FCLAr/UNESP. Araraquara, 2015.



  Existe uma confusão generalizada sobre duas ciências, as pessoas imaginam que Paleontologia e Arqueologia são a mesma 
coisa. A Paleontologia está associada ao estudo de animais e plantas fossilizados que viveram em outras épocas geológicas e 
quem se dedica a esses estudos são os profissionais da Biologia e da Geologia. 
    A Arqueologia é a ciência que se preocupa em entender a sociedade por meio de sua cultura material, ou seja, pelos objetos 
produzidos por diversos grupos sociais e que são encontrados em diferentes ambientes na atualidade. Para o arqueólogo ou 
para a arqueóloga o material descoberto traz informações sobre aqueles que habitavam a região antes de nós, sendo assim, a 
avidade da arqueologia não está apenas voltada para os objetos que são encontrados no sío arqueológico (local que                  
apresenta vesgios de avidades humanas do passado), mas também para as relações que as pessoas estabelecem com estes 
objetos

  O arqueólogo ou a arqueóloga é o ciensta                         
responsável por interpretar os vesgios deixados 
pelas populações do passado e seu trabalho se divide 
em 3 etapas:
    PRÉ-CAMPO: é o momento em que os arqueólogos 
buscam registros escritos e pesquisas realizadas 
sobre uma determinada região. Relatos orais da             
população local também contribuem com a pesquisa. 

O QUE É ARQUEOLOGIA?

Como trabalha o arqueólogo/arqueóloga?

 
pesquisadoras fazendo levantamento de informações 
na biblioteca acerca de síos arqueológicos na região 

de estudo. 

pesquisador entrevistando morador local com obje-
vo de captar informações sobre a presença de           
material arqueológico na região



  CAMPO: as avidades de campo 
compreendem a “pesquisa” 
(busca pelos vesgios) e o resgate 
do material registrado a parr de 
escavações do solo onde são            
encontrados os objetos ou                
fragmentos destes.

  PÓS-CAMPO: é nesta etapa que os pesquisadores vão 
cuidar do material encontrado (higienizar e definir um 
código de registro) para que possam ser analisados, a 
parr da curadoria do acervo. Os dados levantados e            
sistemazados a parr da análise do acervo                          
arqueológico são transformados em conhecimento 
que devem chegar ao público por meio de ações 
edueducavas ou pela comunicação desenvolvida por 
museus. 

Pesquisadora fazendo higienização e inserido número 
de registro no material arqueológico encontrado em 
campo para futura análise.

Pesquisador em Campo         
fazendo análise da área 

Escavação Arqueológica no 
sío Boa Esperança II



  Os primeiros habitantes da nossa região viviam da caça, pesca e coleta de vegetais, chegando aqui há pelo menos 8 mil anos, 
escolheram essas terras pela riqueza em matéria-prima (rochas e materiais orgânicos) para produzir seus instrumentos, fontes 
de alimentos e condições de habitação, mas circulavam por outras regiões em busca de insumos.
    Tempos depois, grupos indígenas falantes de língua Tupi-Guarani e Jê ocuparam a região, nham saberes próprios e uma visão 
de mundo parcular. Confeccionavam vasilhas cerâmicas que auxiliavam nas tarefas do dia a dia como cozinhar, armazenar            
alimentos e até mesmo nos sepultamentos, connuavam caçando e coletando, mas também plantavam seus alimentos. Estes 
grupos sociais deixaram vesgios de sua ocupação e os artefatos que encontramos hoje são objetos de estudos para muitos           
arqueólogos e arqueólogas, integrando acervos de museus que nos ajudam a compreender a história local. 

Urna funerária Tupi-guarani encontrada no município de Rincão. Hoje 
em exposição no Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara 

(MAPA).

Arqueologia Regional

Mapa etnográfico onde se observa a presença de populações dos troncos lin-
guísco Jê e Tupi-Guarani na região de Araraquara (Fonte: MANO, Marcel, 

311:2006).



  A ocupação colonial desde o início do século XVIII também deixou vesgios materiais, hoje encontrados nas fazendas da 
região. Cabe à arqueologia se ocupar destes vesgios, trazendo-nos informações que não estão presentes nos livros e nos             
documentos oficiais. 
  Exemplo de Materiais arqueológicos que se encontram no Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara-MAPA.

Material do Sío Líco Boa Esperança II.  Material            
disponível em< hps://teses.usp.br/teses/disponi-
veis/71/71131/tde-01112011-092458/pt-br.php>

material arqueológico da Exposição permanente 
“Múlplos olhares” Museu de Arqueologia e            
Paleontologia de Araraquara-MAPA

Ponta de flecha dos primeiros                  
habitantes da região Araraquara, hoje 

em exposição no Museu de                        
Arqueologia e Paleontologia de                 

Araraquara (MAPA).

Moeda de 1946 encontrada no sío arqueológico 
histórico Periquito, no município de Araraquara, SP.



Quer conhecer mais??? COMPHAARA

Esses e outros objetos interessantes estão na exposição permanente de Arqueologia no 
MAPA.
Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara, Rua Voluntários da Pátria 1.485, 
Araraquara, Estado de São Paulo.

Amostra da Exposição permanente “múlplos olhares” de do 
Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara-MAPA.



  Patrimônio é tudo o que nos é transmido como uma herança. O Patrimônio Cultural remete a riqueza simbólica e tecnológica 
desenvolvida pelos grupos humanos que nos antecederam. Trata-se de um conjunto de conhecimentos e realizações de uma 
comunidade, acumulados ao longo de sua história, que conferem os traços de sua idendade. De acordo com a constuição            
federal, os patrimônios são os modos de expressão, formas de criar, criações cienficas e tecnológicas, obras, objetos,                            
documentos, edificações e demais espaços desnados às manifestações arscas ou culturais, além de conjuntos urbanos e 
síossíos de valor histórico, paisagísco, arsco, arqueológico, ecológico e cienfico. (A CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA DE 
1988)

  Aquilo que é palpável e sico, tais como as construções das cidades, os síos paisagíscos e arqueológicos, os museus e seus 
acervos, as obras de artes e os documentos escritos e iconográficos

  Referem-se as prácas e situações da vida social, manifestadas em celebrações, saberes, formas de expressão arsca, modos 
de fazer, e também nos lugares onde ocorrem as prácas culturais colevas. Trata-se de um patrimônio transmido de geração 
em geração, constantemente recriado pela comunidade e que gera um senmento de idendade e connuidade. É interessante 
perceber que um bem patrimonial material, como uma construção arquitetônica, carrega também um valor imaterial de                 
referência afeva e simbólica para a comunidade.

VOCÊ SABE O QUE É PATRIMÔNIO?

Patrimônio Cultural Material:

Patrimônio Cultural Imaterial:



  Fundação: 2008 
    O Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara fica               
localizado na histórica Rua Voluntários da Pátria (Rua 5). Instalado 
em um prédio histórico onde outrora abrigou o ango conservatório 
musical do Maestro José Tescari, o acervo arqueológico presente no 
museu conta a história por meio dos objetos deixados pelas                    
populações que nos antecederam. Assim é possível ver raspadores, 
pontas de flecha feitas em material rochoso, urnas funerárias, potes 
dede cerâmica de diferentes tamanhos, mostrando um pouco da                
arqueologia regional. A setor de Paleontologia conta com um acervo 
formado por lajes com pegadas de animais pré-históricos e vesgios 
de plantas fossilizados. O museu é referência internacional sobre o 
tema e um dos principais museus do interior paulista.

VAMOS APRENDER UM POUCO MAIS SOBRE OS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS E 
CULTURAIS DE ARARAQUARA?
Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara (MAPA)

COMPHAARA: Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Arquitetônico, Paleontológico, Etnográfico, Arquivísco, Bibliográfico, Arsco, Paisagísco, Cultural e Ambiental do Município de Araraquara, 
responsável pela catalogação, análise e preservação dos patrimônios da cidade de Araraquara/SP. Para consultar a lista completa de patrimônio da cidade, consulte:
hps://www3.faac.unesp.br/patrimonio/Leis/Municipais/Araraquara/documentos%20araraquara/bens%20tombados.pdf

hps://pt.wikivoyage.org/wiki/Araraquara



  Considerada a paróquia mais anga da região com 202 anos. A fundação de Araraquara ocorreu em 1817, entretanto, a                          
primeira capela da então Vila de São Bento de Araraquara foi erguida por volta do ano de 1805 por Pedro Jose Neto e seus 
filhos.
    Originalmente coberta de palha, com paredes de taipa, o primeiro Padre foi o vigário Francisco Manuel Malachias. De fronte 
a capela passava um córrego, que seria movo de discórdia durante muitos anos por parte dos moradores. A capela ficava na 
Sesmaria do Ouro, de propriedade do Padre Joaquim Duarte Novais, que morava em Itu, e doou 400 braças para a Freguesia 
de São Bento de Araraquara, além de ter doado também a primeira imagem sacra, do Santo São bento, que viria a se tornar 
padroeiro da cidade.

Imagem de 1919 da igreja matriz de São Bento,           
Araraquara/SP. Assinatura de Luiz Brum, publicada 
originalmente no hebdomadário carioca “Fon-Fon!”.

hps://www.tripadvisor.com.br/LocaonPhotoDi-
rect-
Link-g800380-d6851721-i111438814-Matriz_Sao_Be
nto-Araraquara_State_of_Sao_Paulo.html

Matriz da Igreja São Bento



  O Teatro Municipal de Araraquara fez parte do projeto de remodelação do centro da cidade, visando a modernização e               
demonstrar o esplendor econômico do período do café na região. Com traços similares à Ópera Garniere de Paris, trouxe um 
novo conceito estéco para Araraquara. Contudo, foi destruído na década de 1960 e poucas pessoas tem a memória de sua 
existência.  (maiores informações estão presentes  na tese de Demarzo, Mário Sérgio. Memória coleva na cidade de                    
Araraquara (SP): Araraquara: Universidade de Araraquara, 2019).

disponível em < Teatro Municipal de Araraquara 
em 1961 (Foto: CD Memória de Araraquara).

Teatro Municipal de Araraquara



  Fundação: data provável 1880
    A Rua Voluntários da Pátria (anga Rua 5) tornou-se conhecida pela beleza dos Ois que 
a cobrem por toda sua extensão no centro da cidade. As árvores centenárias e o                         
pavimento de pedra guardam a memória dos primórdios da cidade. Foi tombada como 
sendo de interesse histórico na lei Municipal de Nº 3536 em 12 de dezembro de 1988. A 
Rua Cinco, que na verdade se chama Voluntários da Pátria, ou Boulevard dos Ois, camin-
ho traçado de leste a oeste, cortando o meio da cidade de Araraquara, com pista de                  
rolamento feita de paralelepípedo é muito significava. As árvores de Os existentes        
permipermitem que o clima fique até 5 graus abaixo de áreas menos arborizadas da cidade. A 
rua traz também Lages de Arenito com marcas de pegadas de animais pré-históricos, 
dando espaço para o que se chamou de Museu a céu aberto.

Rua Voluntários da Pátria (antiga Rua 5)

hps://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/nocia/concur-
so-elege-foto-para-selo-e-logomarca-dos-200-anos-de-arar

aquara-sp.ghtml

acervo do grupo de estudos em 
museologia e patrimônio (GEMP) 

fundação Araporã



  O Palacete da Esplanada das Rosas, ou comumente denominado Palacete 
das Rosas, faz parte de um projeto de modificação do espaço público em 
Araraquara, no momento em que a cidade começa a tomar notoriedade 
pela produção do café e aporte financeiro dos grandes fazendeiros. Junto a 
isso, começa a se demandar serviços e eventos culturais disponíveis nos 
grandes centros urbanos com invesmento dos barões do café, sendo o          
palacete parte de um conjunto arquitetônico no centro da cidade como 
poponto cultural. Os referenciais culturais estão diretamente ligados a capital 
São Paulo, nha a influência cultural de Paris, em um momento de                     
redefinição arquitetônica em todo o estado. As influências portuguesas 
ficam em segundo plano neste momento e o eslo neoclássico irá tomar 
seu lugar no período do café, de onde sairão as linhas inspiradoras do                  
Palacete das Rosas. Esse patrimônio arquitetônico de Araraquara traz 
também na sua história os aspectos da imaterialidade. Historicamente era 
cconhecido como lugar onde acontecia o “fute” (foong), tratava-se de um 
passeio onde às moças e rapazes saiam para praça com intuito de namorar.                   
Segundo relatos condos no livro de Tenório (2013), em meados dos anos 
1940 na Esplanada das Rosas os rapazes ofereciam músicas para as moças 
no serviço de alto falante, uma forma de conseguir flertar com as moças. 
Contudo, Tenório explica que na Esplanada das Rosas iam as pessoas que 
nha posses, os negros faziam o Fute na região da igreja da matriz. O                
palacpalacete das Rosas atualmente é sede da Secretaria Municipal de Cultura.

Palacete da Esplanada das Rosas

hp://minhaararaquara.blogspot.com/2012/09/palacete-das-rosas.html



  Fundação: 1885
  A Companhia Rioclarense de Estradas de Ferro fez parte da expansão econômica provinda da lavoura de café no interior do 
Estado. Principal forma de transporte para a capital paulista teve como ilustre passageiro em suas primeiras viagens o então 
imperador D. Pedro II. Foi uma estação de entroncamento a parr de 1898, quando a Estrada de Ferro Araraquara iniciou suas 
avidades No início do século XX passa a fazer parte da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e na década de 1970 passa 
a fazer parte da Fepasa. Na década de 1990 passa a ser ulizada por novas concessionárias.
AAtualmente abriga o Museu Ferroviário Francisco Aureliano de Araújo que foi inaugurado em 2008, após desnação do 
espaço para a Prefeitura Municipal. O acervo é composto por uma coleção emprestada pela ABPF composto de ferramentas, 
objetos de carros ferroviários (luminárias, lavatórios, fechaduras) e documentos de operários.

Ferrovia e sua Estação Ferroviária

Maria fumaça: disponível em< hp://icarpini.blogspot.com/2011/03/araraquara-anos-90_23.html> acesso 29/07/2029
Estação ferroviária de Araraquara: hp://patrimonioshistoricosdeararaquarasesi.blogspot.com

da malha ferroviária: hps://www.estacoesferroviarias.com.br/a/araraquara.htm



  Fundação: data provável 1880
    Situada no bairro do Carmo, em Araraquara, numa área verde de 13 mil m2, repleta de árvores centenárias com mais de             
setenta espécies fruferas e ornamentais, atualmente abriga o Centro Cultural Professor Waldemar Saffio (CCPWS) da                   
Universidade Estadual Paulista (UNESP) e é muito mais do que o local onde Mário de Andrade se acomodou para, em seis dias, 
escrever Macunaíma, obra-prima do modernismo brasileiro. A Chácara Sapucaia, anga morada do casal Waldemar e Heleieth 
Saffio, ex-docentes da UNESP, foi doada à universidade em 2001. Depois do falecimento do marido, Heleieth cedeu a                   
prpropriedade com a condição de que a área fosse transformada em centro cultural e passasse a oferecer serviços de extensão 
universitária para jovens de 14 a 25 anos.

chácara Sapucaia, h-
p://www.revistacidadearara-
quara.com.br/cultural/-
com-telha-
do-do-palacete-em-obras-secr
etaria-de-cultura-e-fundart-at
endem-na-chacara-sapucaia

Mario de Andrade, h-
ps://www.geledes.org.br/ma-
rio-de-andrade/

Chácara Sapucaia



  Fundação: 1919 
    A construção do hotel foi realizada a parr do projeto pertencente a Alexandre Ribeiro Marcondes Machado. Traz elementos, 
arquitetônicos inspirados pela Belle Époque da França, símbolo de modernidade e progresso. Possuía um Centro de avidades 
culturais criado pela elite da época e torna-se o local de eventos de destaque da cidade até novos espaços surgirem. Em sua 
origem fez parte do processo de reformulação do centro histórico de Araraquara buscando demonstrar aspectos de uma elite 
crescente local, o Hotel Municipal surge como um ambiente refinado para convidados de honra que venham visitar                        
Araraquara.

Hotel Municipal

hps://rciararaquara.com.br/ci-
dade/hotel-municipal-esta-comp-
letando-100-anos-de-avidades/

hps://www.tripadvisor.-
com.br/LocaonPhotoDirect-
Link-g800380-d4513210-i1115767
17-Novo_Hotel_Municipal-Araraq
uara_State_of_Sao_Paulo.html



  No ano de 2015 foi desenvolvido Programa Recuperação e Conservação de Acervos do Patrimônio Histórico e Cultural de                
Araraquara e durante algumas ações educavas realizadas pela Fundação Araporã com as crianças da Escola Henrique                   
Scabello e os membros Conselho Municipal de Combate à Discriminação e ao Racismo (COMCEDIR), tomamos conhecimento 
da existência de obras de dois grandes artesãos populares da cidade, o Mestre Dito e o Mestre Jorge que se encontram no 
Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria.

  Segundo a publicação do Jornal Correio Popular do Rio de Janeiro ano de 1959, o mestre Dito não perdia nada para os                  
mestres populares que circulavam pela Europa, no entanto, poucos valorizavam sua arte. Ficou conhecido pela sua                        
proximidade com cineasta Wallace Rodrigues Leal Vallenm, também personagem importante na história cultural de                       
Araraquara, que o convidou para parcipar do elenco do filme “Santo Antônio e a Vaca”. Segundo a matéria jornalísca, o             
diretor afirmou que os bonecos produzidos por Mestre Dito seriam ulizados no filme e já se pensava na possibilidade de no                  
lanlançamento do filme em São Paulo e no Rio de Janeiro ser feita uma exposição de suas obras. O filme “Santo Antônio e a Vaca” 
foi à primeira produção cinematográfica produzida em Araraquara e nha por objevo colocar em evidência a cultura paulista, 
seu modo de vida, danças e folclore.

Dois grandes mestres da arte popular

O mestre Dito

hp://memoria.bn.br/-
DocReader/Hotpage/Hotpa-

geBN.aspx?bi-
b=089842_06&pagfis=108090
&url=hp://memoria.bn.br/d

ocreader#>  30/07/2020

obras de Arte do mestre Dito, 
acervo fundação Araporã, 
2016

hp://acervosdigitais.cnfcp.-
gov.br/DocReader.aspx?bib=Re-

cor-
tes%20de%20Jornais&PagFis=178
1&Pesq=santo%20antonio%20e%
20a%20vaca> Acesso 30/07/2020



  Nascido em Araraquara, em 28 de agosto de 1932, filho de João Silvino Counho e Beatriz Rosa Brandão, desde criança já        
demonstrava apdão para as artes, criando e fazendo seus próprios brinquedos. Sua tendência arsca também se                         
manifestou na área do desenho, tentou ingressar na Escola de Belas Artes de Araraquara, mas disseram que ele não poderia 
entrar por não ter o curso ginasial completo. A parr desse momento, ele começou sua incursão pela escultura como                       
autodidata, aprendendo a trabalhar no “olhômetro”, como ele mesmo dizia.
    Seu trabalho expressa cenas do codiano, personagens da cultura popular e referências sacras. Sua primeira obra foi à                 
representação de uma imagem de Nossa Senhora da Aparecida, aos 16 anos de idade. Mestre Jorge pode ser considerado um                  
arsta popular, que retrata em sua arte o codiano de uma forma sensível e profunda, sem arficialismos. Como ele mesmo 
dizia: “Defino meu trabalho como uma benção de Deus e quero me dar ao luxo de levar uma vida simples como essa que eu 
tenho, aperfeiçoando minha arte”. A obra de sua autoria, que se encontra no museu, conhecida como “Jongo”, e chamada 
pelopelo arsta de “Umbigada”, expressa a história de resistência de um povo que foi escravizado, mas não perdeu a sua cultura 
e resisu bravamente, lutando pela sua liberdade por meio da dança, da religiosidade, da formação de quilombos, procurando 
manter viva sua cultura. Assim, sua obra “Umbigada” nos mostra com ousadia que é possível transcender o preconceito por 
meio da arte. (Relatos de Josmar Brandão Counho filho do mestre Jorge no ano de 2015).

O mestre Jorge

Imagens das obras do mestre 
jorge: Disponível em< hp://-
mestrejorge.blogspot.-
com/2010/> acesso 
20/08/2020



  Festa Junina do Assentamento Bela Vista acontece há 30 anos denota uma forma de colocar em evidência a importância da 
agricultura familiar e principalmente demonstrar que a Reforma Agrária produz alimentos e também Cultura. Tornou-se um 
estabelecimento de vínculos interpessoais entre os membros da comunidade, um evento de significado simbólico, no qual a 
comunidade estabelece laços fraternos com os demais parcipantes.

Festa Junina do Assentamento Bela Vista

PATRIMÔNIO IMATERIAL

Festa junina, disponivel em hps://g1.globo.com/sp/sao-car-
los-regiao/noci-
a/2019/06/22/assentamento-bela-vista-em-araraquara-tem-festa
-junina-neste-fim-de-semana-veja-programacao.ghtml> acesso 
30/07/2020
disponídisponível em< hp://www.araraquara.sp.gov.br/nocias/2019/-
junho/19/saba-
do-e-domingo-tem-festa-junina-do-assentamento-bela-vista> 
acesso 30/07/2020



O Baile do Carmo que é carregado de simbologia e faz parte do patrimônio imaterial do Município. O Baile começou em meados 
do século XX, como manifestação de resistência da comunidade negra contra o preconceito. Os grandes salões de clubes                   
araraquarenses, frequentados pela elite econômica, não aceitavam negros. O baile de gala, que a princípio nha como objevo 
firmar a presença e os direitos dos negros, logo se tornou um ponto de encontro de diferentes gerações, contribuindo para a 
construção de laços que seriam fundamentais para a manutenção do evento anual. (Tenório, 2005)
HojeHoje é realizada uma semana de eventos que atrai muita gente, tanto de Araraquara como também de toda a região. No ano de 
2006, após a assinatura de um protocolo entre prefeitura Municipal e a Secretaria de Polícas de Promoção da Igualdade Racial, 
deu-se início ao inventário da história da comunidade afrodescendente em Araraquara, por meio da história do Baile do Carmo, 
o que iniciou o processo de registro do evento como patrimônio cultural imaterial da humanidade no IPHAN (Instuto do                
Patrimônio Histórico e Arsco Nacional), ainda pendente de aprovação.

Se você quiser saber mais sobre temas relacionados à população negra em Arara-
quara leia….
Checchi, Natalia Carvalho de Oliveira O Batuque em Araraquara: entre memórias 
e (re)vivências, Unesp/Araraquara, 2019
TENÓRIO, Valquíria Pereira. Uma interpretação do “Baile do Carmo”: memória, 
sociabilidade e idendade étnico-racial em Araraquara. Dissertação (Mestrado 
em Sociologia) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras, 
Araraquara, 2005.

Baile do Carmo

disponível em <hps://www.acidadeon.com/araraquara/codiano/cida-
des/NOT,0,0,1346525,baile+do+carmo+comemora+130+anos+de+luta+e+resistencia+negra.aspx> 

Acesso 30/07/2020
foto acervo presente na dissertação de Mestrado de Valquíria Pereira Tenório 



CAÇA PALAVRAS

AGORA QUE APREENDEMOS UM POUCO SOBRE A HISTÓRIA DE ARARAQUARA E SOBRE 
OS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS CULTURAIS DA CIDADE, VAMOS REFORÇAR NOSSO 
APRENDIZADO BRINCANDO!

Araraquara, arqueologia, baile do Carmo, Britos,                     
Ferrovia, Lenda da Serpente, Palacete das Rosas,                      
Paleontologia, Rua cinco, Sapucaia. 



  A Escola Antônio Joaquim de Carvalho de acordo com informações obdas do Memorial de Restauro (RISCO, 2009) É uma das 
integrantes do conjunto de 126 escolas públicas construídas pelo Governo do Estado de São Paulo entre 1890 e 1930 que           
comparlham significados cultural, histórico e arquitetônico. Essas edificações expressam o caráter inovador e modelar das 
polícas públicas educacionais que, durante a Primeira República, reconheceram como inerente ao papel do Estado a promoção 
do ensino básico, dito primário. O projeto da escola de Araraquara foi elaborado no ano de 1919 pelo arquiteto Mauro Camargo, 
tendotendo sua finalização e entrega no ano de 1922. O prédio foi tombado pelo CONDEPHAAT, pela Resolução 60 de 21/07/2010, 
Livro do Tombo Histórico: inscrição nº 377, p. 103 a 110, 05/09/2011.  No ano de 2008, devido aos problemas estruturais a 
escola foi interditada para reformas. Assim, durante as obras e no momento em que foi aberta uma vala para instalação de caixa 
de gordura da nova cozinha foi encontrado um sepultamento humano. Após bolem de ocorrência policial, constatou-se que se 
tratava de um achado arqueológico. Foi o arqueólogo Robson Rodrigues o responsável pelas pesquisas na área, realizando um 
PPrograma de Prospecção Arqueológica. Assim foi executado o levantamento sistemáco da área ulizada pela escola estadual, 
de modo a se prevenir maiores danos ao sío histórico ali existente. As evidências idenficadas e o levantamento de                            
informações indicaram a possibilidade de construção da escola sobre um dos primeiros cemitérios do município de Araraquara, 
datado do século XIX. Imprima o quebra-cabeça e monte.

Quebra cabeça



hps://deararaquara.educacao.sp.gov.br/e-e-antonio-joaquim-de-carvalho/



Vamos levar o Lançamento do Livro “Baile do Carmo: Memória, sociabilidade e idendade étnico Racial em Araraquara” 
de Valquíria Tenório para o Palacete das Rosas?!
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