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Resumo 

O presente artigo analisa de forma qualitativa e 
quantitativa, determinados patrimônios culturais da 
cidade de Ribeirão Preto para a composição de um 
aplicativo para “smartphones”. A pesquisa 
elaborada visa atender os moradores locais ou até 
mesmo turistas que se interessem pela história da 
cidade, aproximando através da tecnologia, as 
pessoas dos patrimônios de Ribeirão Preto. 

Introdução 

As atividades pertinentes a participação da 
História na parceria com o grupo de Informática e 
Designer Gráfico resultou num projeto 
multidisciplinar que tem contribuído para ampliar 
mais do que a linha de pesquisa e atuação de cada 
área englobando elementos fundantes de cada 
disciplina com o objetivo de produzir um aplicativo 
móvel focado na área de patrimônio cultural da 
cidade de Ribeirão Preto. Baseando-se no 
conceito da criação do aplicativo, a pesquisa visa 
na aproximação do patrimônio cultural com os 
moradores da cidade e os turistas, potencializando 
o interesse e o envolvimento da sociedade com a 
parte cultural de Ribeirão Preto através da 
tecnologia que permeia nosso cotidiano. 
Para analisarmos as questões patrimoniais na 
cidade, do que significa o patrimônio em um 
contexto geral. A historiadora Françoise Choay, 
descreve em sua obra “A alegoria do Patrimônio” 
a interpretação da sociedade, como: “Em nossa 
sociedade errante, constantemente transformada 
pela mobilidade e ubiquidade de seu presente, 
“patrimônio histórico” tornou-se uma das palavras-
chave da tribo midiática. Ela remete a uma 
instituição e uma mentalidade” (CHOAY,2006. 
p.11). 
 O aplicativo apresenta os pontos históricos, 
remetendo a um importante passado para a 
cidade. Os patrimônios selecionados para o 
estudo são: Casa Caramuru (que originalmente foi 
uma casa rural construída nas últimas décadas do  
século XIX. A estrutura clássica da época teve um 
valor atribuído ao imóvel, pois é considerada uma  
das duas arquiteturas urbanas mais antigas do 
Oeste Paulista, de acordo com a Resolução de 
Tombamento nº61 do CONDEPHAAT. Tendo em 
vista na época sua frente (varanda) voltada para a  

 
 
parte rural da cidade e o fundo para a parte urbana. 
O imóvel possui uma importância significativa para 
os moradores de Ribeirão Preto. De tal modo, que 
a construção possui algo muito peculiar, quando 
construída, a casa possuía a sua “frente” voltada 
para o Córrego Preto, com o desenvolvimento 
urbano da cidade, a construção da Avenida 
Caramuru tomou conta do fundo da casa, 
tornando-a de “costas para a rua”. 
 Em um segundo momento, analisamos a Igreja 
Nossa Srª do Rosário, foi a segunda paróquia da 
cidade de Ribeirão Preto, construída em meados 
do século XX, depois da Catedral. Foi construída 
no bairro Vila Tibério que na época era conhecido 
pela sua grande quantidade de operários e 
trabalhadores rurais que viviam naquela região. A 
igreja visava o bem estar espiritual de uma boa 
parcela da população trabalhadora, desde os 
colonos das várias fazendas, que ao decorrer do 
tempo, deram sustentabilidade para que a 
paróquia crescesse e exercesse seu papel 
missionário). Posteriormente, tratamos da 
Cerâmica São Luíz, que possui um grande valor 
histórico da cidade, denotando a importância da 
memória dos operários. Ela era localizada no 
perímetro do bairro Ipiranga entre os anos de 1948 
a 1995, representando o desenvolvimento 
industrial de Ribeirão Preto no século XX. As sete 
chaminés em funcionamento era uma marca nítida 
do crescimento do bairro da Vila Tibério. 
Atualmente, o prédio foi derrubado para dar lugar 
ao Carrefour Via Norte, preservando apenas a 
entrada principal, três chaminés, a casa do 
caseiro, parte de um prédio que pertencia a oficina 
e um forno. 
 Subsequentemente, o Palacete Jorge Lobato, 
construído em 1922, sendo o imóvel, um presente 
de casamento do grande fazendeiro Joaquim Diniz 
Junqueira para sua filha Anna Junqueira que 
estava se casando Jorge Lobato Marcondes 
Machado. Jorge era um engenheiro, trabalhou na 
Mogiana de Estrada de Ferro, atuou como 
empresário e agricultor. Administrou fazendas na 
cidade de Sertãozinho onde comercializava as 
águas minerais da Fonte Palmital. Atuou como 
político na cidade de Ribeirão Preto nos anos de 
1926-1929 e 1929-1932, se tornando presidente da 
Câmara Municipal em 1929. O palacete onde viveu 
Jorge Lobato e Anna Junqueira com seus cinco 



XI Encontro de Iniciação Científica do Centro Universitário Barão de Mauá 

filhos, possui um espaço de 650 m² de área 
construída, mais de 20 cômodos e os vitrais 
chamam muito a atenção, pois são todos originais 
daquela época. Na parte externa do palacete, 
possui um jardim, uma grande garagem com 
quatro cômodos na parte superior onde os 
empregados da família moravam. Na sala de 
jantar, vemos uma imagem da cidade do Rio de 
Janeiro e, na entrada principal, uma vidraça com a 
imagem de São Jorge. 
 Por fim, analisaremos o Museu Histórico e Museu 
do Café (o primeiro museu, teve como proposta de 
1938 a 1950 pelos fazendeiros, funcionários 
públicos e memorialistas, a formação para 
preservar a memória da cidade e objetos que 
estiveram presentes no período cafeeiro da 
cidade. Tais objetos faziam parte do cotidiano dos 
cafeicultores, dos imigrantes (principalmente os 
italianos) e do trabalho escravo. 
 O Museu Municipal, hoje conhecido como Museu 
Histórico, foi inicialmente construído em 1938 no 
Bosque Municipal. O prefeito da época, Fábio de 
Sá Barreto, passa a administração para o 
Professor Plínio Travassos dos Santos, que 
assume o imóvel e foi em busca de acervos para 
compor o local. Em 1951, o governo do estado 
aprovou a transferência da doação da fazenda 
Monte Alegre para a implantação do museu. 
Sendo oficialmente inaugurado no novo local no 
mesmo ano).  
Já o Museu do Café, é uma das principais atrações 
turísticas de Ribeirão Preto. A fazenda Monte 
Alegre que pertenceu ao principal cafeicultor da 
cidade na década de 1890, Francisco Schmidt, que 
após ter suas terras desapropriadas, o Estado nos 
anos de 1930 estabeleceu planos para a 
implementação de museus contribuindo com o 
enriquecimento cultural do município. O museu 
possui uma biblioteca que abriga livros, teses, 
fotografias e negativos. O acervo é composto de 
uma grande diversidade de peças para exposição 
que remetem o período cafeeiro na cidade de 
Ribeirão Preto, com peças pertencentes aos 
escravizados, barões e imigrantes, que estão 
disponíveis para o público. Possuindo uma boa 
parte do seu acervo identificado e catalogado, o 
museu visa ilustrar uma parcela da história da 
cidade. 

Objetivos 

O estudo tem como objetivo sintetizar informações 
patrimoniais referentes a cidade de Ribeirão Preto, 
tal modo que possamos reunir dados qualitativos 
aos patrimônios e encaixá-los em um aplicativo 
para celulares, facilitando assim, a consulta 
instantânea das estruturas locais. Em um segundo 
momento a pesquisa identifica Ribeirão Preto, sua 
história e a formação do patrimônio cultural na 
localidade, na tentativa de propagar a cultura 
histórica da cidade, o aplicativo terá como objetivo 

a aproximação dos próprios moradores do 
município com a cultura local, por meio da 
tecnologia. Analisando a sociedade atual, é 
perceptível a utilização constante de 
“smartphones” por quase todas as pessoas, o que 
irá facilitar a propagação do aplicativo para que 
despertem nas pessoas o interesse em conhecer 
um pouco mais da história da cidade em que elas 
vivem. Abordando uma perspectiva turística, o 
aplicativo irá também auxiliar pessoas de outras 
cidades, estados e países que vierem conhecer 
Ribeirão Preto. 
Os patrimônios selecionados para o estudo foram: 
Casa Caramuru, Igreja Nossa Srª do Rosário, 
Cerâmica São Luíz, Palacete Jorge Lobato, Museu 
Histórico e Museu do Café. 

Materiais e Métodos 

A proposta metodológica utilizada para pesquisa, 
foi baseada em fontes bibliográficas, como: 
artigos, teses, monografias, livros, documentos, 
entre outros, abrangendo o conhecimento sobre os 
patrimônios ribeirão-pretanos selecionados para a 
construção do aplicativo. Com a pouca 
disponibilidade de dados e fontes documentais de 
determinados equipamentos, foi-se necessário a 
visita até o local patrimonial selecionado para a 
coleta de informações e levantamentos de dados 
que possa fortalecer a estrutura do projeto 
elaborado. A pesquisa de campo que foi elaborada 
se fez necessário em determinados momentos, o 
comparecimento até o patrimônio, uma vez que, as 
fontes necessárias não se disponibilizavam de fácil 
acesso, sendo ela na internet ou em alguma 
biblioteca da cidade, o que transformou a pesquisa 
versada em uma outra perspectiva que não fosse 
a teórica. 
 Ao realizarmos as leituras dos patrimônios, foram 
elaboradas “fichas patrimoniais”, que continham 
dados dos locais analisados, como: “Nome do 
Imóvel” para facilitar sua identificação ao usuário 
do aplicativo; “Coordenadas (Latitude e 
Longitude)” para localizá-lo por meio do GPS; 
“Data de Tombamento” para que situe a pessoa a 
respeito da importância legitimada e histórica que 
o patrimônio tem para a cidade; “Fundação” que 
ilustrará o ano em que o patrimônio foi construído; 
“Endereço” que será fornecido por meio do GPS e 
para que os cidadãos possam se localizar perante 
o local que querem conhecer; “Monitoramento” 
para ilustrarmos às pessoas se o patrimônio que 
irão frequentar possui monitores que podem 
auxiliar na visita, ou não; “Breve História”, que 
contará com dois pequenos textos explicando a 
história do patrimônio inserido na cidade de 
Ribeirão Preto. 
Todo esse conjunto elaborado da “ficha 
patrimonial” servirá de base para que as pessoas 
ao baixarem o aplicativo, consigam se localizar de 
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maneira simples e eficaz, abrangendo todos os 
patrimônios culturais da cidade de Ribeirão Preto. 

Resultados e Discussão 

Os resultados apresentados pela pesquisa 
desenvolvida têm sido qualitativamente 
satisfatórios, na medida em que organizamos de 
forma categórica e descritiva os principais 
patrimônios culturais da cidade de Ribeirão Preto. 
Os patrimônios estão localizados em diferentes 
regiões da cidade, abrangendo um amplo espaço 
cultural significativo para a cidade. O aplicativo 
está abrangendo de forma ampla em todos os 
anos de pesquisa, os principais patrimônios 
culturais, partindo da visão de aproximar todos os 
habitantes da cidade para se crie o hábito de 
visitarem os museus da cidade, bibliotecas, locais 
históricos e etc. É perceptível na consciência de 
muitas pessoas que a preservação de um 
patrimônio cultural se faz ao “preservar o velho”, 
sem sua atribuição valorosa a respeito da história 
e do significado que possui para determinada 
pessoa ou grupo de pessoas. O historiador Pedro 
Paulo Funari é claro na definição dos distintos 
interesses possíveis pelo patrimônio:  
“As coletividades são constituídas por grupos 
diversos, em constante mutação, com interesse 
distintos e, não raro, conflitantes. Uma mesma 
pessoa pode pertencer a diversos grupos e, no 
decorrer do tempo, mudar para outros “(FUNARI, 
2009. p. 9-10). 
 Como por exemplo, ressaltemos os dois pontos 
mais visitados na cidade: O Museu do Café e o 
Museu Histórico de Ribeirão Preto, que se 
encontram dentro do campus da Universidade de 
São Paulo (USP), mas pertencem a prefeitura de 
Ribeirão Preto. Possui um grande acervo 
representando a história do café, do cotidiano 
vivido pelos imigrantes, pelos escravizados e 
barões, além de uma biblioteca que abriga livros, 
teses, fotografias, negativos e mais de cento e 
quarenta equipamentos de exposição que estão 
disponíveis no museu. À medida em que forem se 
familiarizando com o aplicativo móvel, a tendência 
ribeirão-pretana é de aumentar gradativamente o 
costume das pessoas em frequentarem locais 
históricos e de grande importância para a cultura 
da cidade. 

Conclusão 

Ao término da pesquisa elaborada, o aplicativo 
móvel auxiliará os turistas que frequentarem a 
cidade de Ribeirão Preto e até mesmo os próprios 
moradores da localidade, estabelecendo relações 
de proximidades entre os patrimônios e a 
comunidade ribeirão-pretana. 
O aplicativo móvel contará com as principais 
referências culturais da cidade e estará disponível 
gratuitamente para todos os interessados na 
história da cidade. Com a utilização do aplicativo, 

trabalharemos o fator da consciência histórica que 
se apresenta escassa na cidade de Ribeirão Preto, 
uma vez que as pessoas não se disponibilizam de 
seu tempo para conhecer locais históricos da 
cidade, trocando seu tempo e indo frequentar 
outros locais como shoppings e eventos anuais. 
Julgada inexistente por alguns moradores, a 
cultura da cidade permanece depositada em cada 
estrutura histórica que ainda conseguimos 
preservar. Como abordam as historiadoras Rosa, 
Silva e Freitas: “É nisso que acreditamos constituir-
se o caminho da preservação do patrimônio 
cultural. Gerar um banco de dados repleto de 
memórias que podem ser compartilhadas e 
acessadas pela coletividade, buscando a 
compreensão mútua, na construção de um futuro 
mais cooperativo e de uma cidade mais criativa e 
mais sustentável. (FREITAS, ROSA, SILVA. 2015. 
p. 69). A exposição do aplicativo para a sociedade 
será a junção da tecnologia com nossa cultura 
patrimonial que se faz invisível aos olhos de muitos 
habitantes.   
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