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Coleção que recupera a história das sesmarias, engenhos e 
fazendas paulistas é lançada em evento realizado pelo MCB 

 
Margens do Rio Atibaia | Foto: Austero Penteado 

11 de junho, sábado às 14h – entrada gratuita 

Um mergulho sobre a história da formação dos sub-distritos de Sousas, Joaquim Egídio e o bairro 
rural Carlos Gomes, no oeste paulista, é apresentado com extensa pesquisa na coleção Sesmarias, 
Engenhos e Fazendas – Arraial dos Souzas, Joaquim Egydio e Jaguary (1792 – 1930), composta por 
três volumes. O lançamento será realizado pelo Museu da Casa Brasileira, instituição da Secretaria 
da Cultura do Estado de São Paulo, em evento gratuito no dia 11 de junho às 14h. 
 
A obra faz uma análise dos aspectos históricos, econômicos e sociais dos grupos que formaram a 
região, que se encontra no entorno da cidade de Campinas e atualmente é decretada Área de 
Proteção Ambiental (APA). Os autores provêm de diferentes áreas, como arquitetura, história, 
economia e ciências sociais: Ana Paula Farah, Carlos de Almeida Prado Bacellar, Cristina de Campos, 
Eleonore F. Z. Setz, Denise de Alemar Gaspar, Dionete Santin, Joaquim Caetano de Lima Filho, Maria 
Alice Rosa Ribeiro, Marcos Polletini, Marisa T. V. Carpintéro, Nelson Nozoe, Paulo Eduardo Teixeira, 
Rosana Baeninger e Suzana Barretto Ribeiro, que coordenou a coleção. 
 
No primeiro volume, o território é estudado a partir da identificação dos proprietários e da 
localização das sesmarias. Um inventário arquitetônico traz o mapeamento do conjunto das 
edificações com plantas, croquis, desenhos e fotografias, além de estudos de genealogia, 



fotografias e correspondências sobre as principais famílias de proprietários de terras, o cotidiano e 
as formas de habitação nas casas de morada.  
 
O segundo volume analisa o processo de ocupação, exploração, transformação, perda e abandono 
das terras na região. Os autores investigaram a colonização pioneira dos pousos para 
abastecimento das tropas, os caminhos oficiais e paralelos, os proprietários de engenhos no esteio 
da produção de açúcar e as transformações significativas desde a metade do século XIX, com o 
cultivo do café, até os anos 1930, período em que a depressão econômica desfez as marcas 
deixadas pelo ciclo cafeeiro. O volume também aborda a importância da mão de obra imigrante e a 
formação dos núcleos urbanos de Cabras, Arraial dos Souzas e Joaquim Egídio.  
 
O desafio do terceiro volume foi recuperar e documentar o desmatamento e extermínio da fauna, 
com a intensa mudança na paisagem rural e o esquecimento dos referenciais históricos e 
geográficos. 
 
 
Sobre o MCB 
O Museu da Casa Brasileira (MCB), instituição da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, 
dedica-se à preservação e difusão da cultura material da casa brasileira, sendo o único museu do 
país especializado em arquitetura e design. A programação do MCB contempla exposições 
temporárias e uma agenda com base em debates, palestras e publicações que contribuem na 
formação de um pensamento crítico em temas diversos como urbanismo, habitação, economia 
criativa, mobilidade urbana e sustentabilidade. Dentre suas inúmeras iniciativas, destacam-se o 
Prêmio Design MCB, principal premiação do segmento no país, realizado desde 1986; e o projeto 
Casas do Brasil, de resgate e preservação da memória sobre a diversidade do morar do brasileiro. 
 
 
SERVIÇO 
 
Lançamento do livro “Sesmarias, Engenhos e Fazendas – Souzas, Joaquim Egydio, Jaguary (1792 – 
1930)” 
11 de junho, sábado às 14h – Entrada gratuita 
Local: Museu da Casa Brasileira - (11) 3032.3727 
Av. Faria Lima, 2.705 – Jd. Paulistano  
 
VISITAÇÃO 
De terça a domingo, das 10h às 18h. 
Ingressos: R$7 (inteira) e R$3,50 (meia-entrada). Grátis para crianças até 10 anos e maiores de 60 
anos. Gratuito aos sábados, domingos e feriados 
Acesso a pessoas com deficiência / Bicicletário com 40 vagas 
Estacionamento pago no local 
 
 
Visitas orientadas: (11) 3026.3913 / agendamento@mcb.org.br  
www.mcb.org.br  
   
Informações para a imprensa – Museu da Casa Brasileira 
 
Luciana Tamaki – (11) 3026.3910 | comunicacao@mcb.org.br 
Bruno Dória – (11) 3026.3900 | analistacomunicacao@mcb.org.br 
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Informações para a imprensa - Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo 
Gisele Turteltaub – (11) 3339.8162 | gisele@sp.gov.br 
Viviane Ferreira – (11) 3339.8243 | viferreira@sp.gov.br 
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