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RESUMO  

Este projeto de iniciação científica tem como objeto central a Capela Santa 

Cruz do Bairro do Tanquinho Velho, localizada em Jaguariúna, SP. O local, 

conforme revisão bibliográfica inicial, teria sua origem relacionada ao Caminho 

dos Goiases, rota colonial de ligação entre o litoral e áreas de mineração nos 

atuais Estados de Goiás e Mato Grosso.  Pretende-se estudar a importância 

histórica dessa Capela na formação do município, sua trajetória e condição 

atual, bem como a percepção do objeto como patrimônio pela população e 

pelos órgãos oficiais.   

 Existem poucos estudos acerca da Capela e do Bairro propriamente dito, de 

modo que esta pesquisa se justifica pois pretende auxiliar revisando a 

bibliografia sobre o assunto e buscando novos elementos que possam 

contribuir para ilustrar a história da localidade, assim como apoiar iniciativas de 

proteção à esse espaço. 

Metodologicamente, a pesquisa se divide em quatro etapas: revisão 

bibliográfica sobre o tema patrimônio cultural, pesquisa de fontes primárias e 

secundárias, bem como levantamentos de campo, da área de estudo, 

entrevistas com moradores e frequentadores do bairro e, finalmente, análise e 

sistematização do material obtido. 

 

INTRODUÇÃO 

 A Capela Santa Cruz, se situa em uma área que constituiu um dos primeiros 

povoamentos, pós ocupação portuguesa, nos domínios do que viria a ser a 

Cidade de Jaguariúna (fonte). Trata-se do Pouso do Jaguary, uma das 

paragens do caminhos dos Goayases, que deu origem ao bairro e 

posteriormente a cidade.  Porém, apesar da importância na formação do 

município, há uma escassez de estudos sobre a localidade. Até o momento, 

foram encontradas apenas duas obras que mencionam a Capela Santa Cruz. 

Em “Jaguariúna: no curso da história” (Ribeiro, 2008, p.39), a capela é 

mencionada en passant. Já Souza (2012) se debruça mais sobre o tema. Por 

se tratar de literatura memorialista, a obra traz à luz diversas questões a 

respeito dos usos e formas de percepção da capela.  

Dessa forma, esta pesquisa de iniciação científica pretende se debruçar sobre 

os estudos disponíveis e busca contribuir trazendo novos elementos, e, 



pretende, ainda, fomentar a discussão acerca deste elemento como patrimônio 

histórico da cidade, já que hoje a Capela não está sujeita a qualquer tipo de 

proteção oficial.  

    

OBJETIVOS 

Levantar informações históricas e arquitetônicas sobre a Capela Santa Cruz do 

Bairro Tanquinho Velho, em Jaguariúna, SP, e partir disso, discutir sua 

importância histórica para a constituição do município, assim como a 

percepção da população e dos órgãos oficiais acerca desde objeto como 

patrimônio, bem como o conceito de patrimônio em si. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia adotada consiste em: levantamento bibliográfico sobre o 

conceito de patrimônio histórico, bem como sobre a história de Jaguariúna e do 

Bairro Tanquinho Velho, pesquisa de fontes primárias, entrevistas e 

levantamentos de campo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 A pesquisa ainda se encontra em fase de desenvolvimento. Até o momento foi 

realizada parte da revisão bibliográfica e levantamentos de campo preliminares. 

Estes estudos evidenciaram diversas lacunas, sobretudo do ponto de vista 

histórico, reforçando a justificativa desta pesquisa.  

O trabalho realizado embasou a caracterização urbana e geográfica do Bairro 

Tanquinho Velho, bem como delineou elementos geográficos e arquitetônicos a 

serem investigados nas etapas futuras da pesquisa, a saber, um trecho de 

muro de taipa de pilão nas proximidades da capela, a área de um antigo 

cemitério localizado na par te posterior da Santa Cruz e a presença de tanques 

e bancos de areia que determinavam os locais de transposição de córregos no 

Caminho dos Goiases. 

Além de tratar da caracterização histórica e arquitetônica do bairro, nas etapas 

futuras, a pesquisa se debruçará sobre a percepção que os habitantes do 

Tanquinho Velho têm sobre o local, buscando identificar em que medida o lugar 

é percebido como patrimônio e quais as justificativas utilizadas para seu 

reconhecimento ou não como tal. 



   

RESULTADOS PRELIMINARES 

Os trabalhos realizados até o momento evidenciaram a ausência de estudos 

sobre a região em questão. Nas poucas ocasiões em que o bairro e a capela 

são citados, não são fornecidos documentos que sustentem as afirmações 

apresentadas. 

Dentre os elementos evidenciados nas pesquisas realizadas até o momento 

como remanescentes do processo de formação do bairro estão a capela; um 

trecho de muro de taipa de pilão nas proximidades da capela que é citado em 

Souza (2012), mas ainda não foi identificado em campo; a área de um antigo 

cemitério que, conforme Souza (2012) e Ribeiro (2008), se localizava na parte 

posterior da Santa Cruz. 

Dada a dimensão, histórica e espacial, do objeto de estudo, a pesquisa 

pretende trazer à tona a demanda de estudos sobre a área e refletir a respeito 

da percepção do local como patrimônio.  
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