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RESUMO 
 

 Durante o século XIX as chácaras tornaram-se uma opção de morar entre as 
classes dominantes. Resultante de um período próspero devido à riqueza 
ocasionada pela cultura do café, esse novo estilo de moradia passa a representar 
em determinados locais sinônimo de luxo e status. Em Jacareí, não foi diferente. É a 
partir dessa premissa que tomou-se objeto de estudo a Chácara Xavier, uma das 
poucas propriedades desse padrão que ainda conserva várias de suas 
características enquanto exemplar daquele período. Tendo testemunhado vários 
acontecimentos, esse local tinha ainda muito a mostrar. Dessa forma, a cultura 
material recuperada através dos métodos e técnicas utilizados pela arqueologia, 
aliada a uma série de opções oferecidas pela Arqueologia Histórica como estudos 
documentais, levantamentos arquitetônicos, história oral, entre outras, acabou 
revelando parte desta história, bem como algumas transformações ocorridas não só 
no espaço, mas principalmente no modo de vida de uma sociedade que começava a 
se esboçar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Arqueologia Histórica, Jacareí, período cafeeiro, cultura material, 
transformações sociais. 
 



ABSTRACT 

 
 During XIX century, the rural residences became a living option among 
dominant classes. Result of a prosper age caused by the coffee culture’s richness, 
this new life style was going to represent, in some places, splendour and status. In 
Jacareí, it was not different. Starting from this premise, Chácara Xavier was taken as 
object of study: being one of the few properties with such standart wich conserves 
several self-characteristics while a sample of that age. Confirming several events, 
this local still had a lot to show. In that way, the material culture that was recovered 
by methods and technics used by archaeology, plus series of options offered by 
Historical Archaeology, like documental studies, architetonical risings, oral history, 
among other things, was about to reveal part of this history, including some 
transformations that occours not only in this place, but mainly in the way of living of a 
society that begans to plot out. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Key-words: Historical Archaeology, Jacareí, coffee period, material culture, social 

transformations. 



I – INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa na Chácara Xavier é resultado de uma série de estudos no 

município de Jacareí, os quais tiveram início em 1997, quando, a Prefeitura 

Municipal, procurando impedir que sítios arqueológicos fossem destruídos ou 

impactados por empreendimentos a serem implantados no município, deliberou, por 

políticas públicas que uniram preservação com planejamento urbano, estabelecendo 

que, em todos os empreendimentos imobiliários a serem realizados na cidade, 

fossem desenvolvidos levantamentos arqueológicos. 

A partir dessa iniciativa, identificamos até o momento seis sítios 

arqueológicos, entre eles o Sítio Chácara Xavier, uma antiga propriedade de 

meados do século XIX, o primeiro sítio histórico a ser pesquisado no município; este 

local apresenta um grande potencial para a pesquisa neste campo da arqueologia. 

 Apesar da constatação de um sítio arqueológico de natureza histórica em 

uma parcela da área do empreendimento, informações exatas sobre sua dimensão e 

integridade física eram bastante vagas, pois a área de dispersão dos vestígios 

arqueológicos também ainda não era conhecida. 

Dessa forma, procuramos realizar, por meio de pesquisas arqueológicas, um 

levantamento da área total da propriedade e, a partir daí, melhor delimitar as áreas 

de concentração e dispersão dos vestígios arqueológicos nela presentes.  

Posteriormente, o trabalho foi reformulado visando contemplar a um projeto 

de Dissertação de Mestrado, atingindo, assim, o objetivo de compreensão do 

espaço através do estudo e análise da cultura material resultante desse 

período, principalmente quanto aos artefatos de uso cotidiano existentes no refugo 

doméstico.  



Para tal, optamos por estruturar essa pesquisa a partir dos capítulos descritos 

abaixo: 

- Capítulo 1 – apresentamos os objetivos dessa pesquisa, suas 

justificativas, a teoria e metodologia utilizada para esse fim; 

- Capítulo 2 – procuramos caracterizar a área de pesquisa a partir dos 

aspectos físico-biótico e histórico que vieram a contribuir e, até mesmo determinar, a 

ocupação desta área enquanto chácara no século XIX; 

- Capítulo 3 – refere-se à caracterização do sítio arqueológico, das 

estruturas arquitetônicas e das pesquisas realizadas em campo e laboratório, 

apresentando também as análises do material arqueológico; 

- Capítulo 4 – a partir de todos os dados trabalhados e analisados 

passamos a descrever sobre os resultados obtidos desta pesquisa e as conclusões 

a que chegamos. 

Assim, esperamos que os estudos aqui desenvolvidos possam abrir novos 

caminhos e fortaleçam a pesquisa arqueológica junto às instituições públicas, 

atraindo a comunidade local para a descoberta de nossas raízes e origens culturais. 

 


