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Um passeio por Aracati
Olá, você sabia que pode aprender História saindo da sala 
de aula e passeando pela cidade onde mora? Este encarte 
que acompanha seu livro didático é um convite para que 
você, seus amigos e familiares saiam pelas ruas obser-
vando a cidade e conversando com pessoas que conhe-
cem muitas histórias de Aracati. 

Com suas formas, janelas e fachadas, os prédios nos 
dizem como eram as construções de séculos passados e 
como as pessoas viviam. Nossa cidade tem muitos pré-
dios tombados, ou seja, que precisam continuar sendo 
preservados porque eles guardam essas histórias que 
aconteceram antes de nós nascermos.  

Para iniciarmos a visita, sugerimos vários lugares que 
existem desde a fundação do município, como as igrejas Ma-
triz e do Senhor do Bonfim, e outros que foram chegando, 
como o prédio da Casa de Câmara e Cadeia e o Sobrado onde 
funciona o Museu Jaguaribano. Mas não apenas os prédios 
podem contar a história da cidade. Existe em Aracati um 
grande número de práticas culturais que contam também de 
como vive nosso povo. Um bom exemplo é a renda fabricada 
de forma artesanal pelas rendeiras de Canoa Quebrada.   

Durante o passeio que você vai fazer, lembre-se de 
que nada fica para sempre do jeito que está. O tem-
po vai mudando tudo, as pessoas, os costumes e, claro, 
os lugares e as suas construções. É importante que os 
prédios e monumentos sejam cuidados para que eles 
continuem contando a nossa história. Essa história 
ajuda a nos tornarmos cidadãos, que quer dizer pes-
soas que pertencem a uma comunidade e que têm 
direitos e deveres. Bom passeio!
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OBSERVE A FACHADA. 
TEM UM DESENHO BARROCO. 

ERA ASSIM QUE SE CHAMAVAM 
AS CONSTRUÇÕES RICAS EM 

DETALHES.
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A capela que deu lugar à Igreja de Nos-
sa Senhora do Rosário, ou a Igreja Matriz, 
foi erguida em 1714 (século XVIII). A parte 
da frente da capela foi construída de tijolo, 
mas a parte de trás era de taipa e cober-
ta de palha. Com as enchentes do rio Ja-
guaribe, a capela caiu. No mesmo lugar, foi 
construída outra capela, em 1747, e a partir 
daí o templo foi sendo ampliado aos poucos 
e ganhando seus adereços. 

Observe a fachada. Tem um desenho 
barroco. Era assim que se chamavam as 

construções antigas, ricas em detalhes. 
Os sinos da igreja chegaram a Aracati em 
1845. Em 1985, eles foram recuperados 
porque apresentavam rachaduras. O sino 
maior pesa 550 quilos; o médio, 250; e o 
sino menor pesa 80 quilos. 

No interior da Igreja, veja o altar de 
madeira, de talha dourada, onde fica a ima-
gem barroca da padroeira Nossa Senhora 
do Rosário. O forro também é de madeira. 
Parte do piso foi feita com lajotões de ar-
gila queimada.
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construída outra capela, em 1747, e a partir 
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O monumento com o pedestal foi construído em 1821 e 
passou por várias mudanças até que, em 1871, foi erguido 
um novo cruzeiro. Já no século XX, em 1981, o modelo 
do pedestal de 1821 foi recuperado e o cruzeiro ganhou 
o mesmo formato que tinha em 1871. No passado, o Cru-
zeiro da Matriz era ligado à Igreja de Nossa Senhora 
do Rosário por uma praça. Hoje entre o monumento e a 
igreja matriz existe uma avenida.

O MONUMENTO 
JÁ PASSOU POR VÁRIAS 
MUDANÇAS DESDE A 

CONSTRUÇÃO.

O monumento com o pedestal foi construído em 1821 e 
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Uma das riquezas de Aracati é o artesanato. 
Muitas pessoas ainda guardam formas tradicio-
nais de produzir objetos de decoração, borda-
dos, alimentos. As bordadeiras e rendeiras de 
Aracati são um exemplo dessa tradição que 
a cidade ainda cultiva. Os desenhos que se 
formam nas garrafas vendidas na região 
praieira mostram, além da arte, as riquezas 
naturais do município. 

Praticamente todos os artesãos que traba-
lham também com a fabricação de esculturas 
em madeira, pintura de quadros e confecção 
de objetos de decoração em argila trabalham 
para a indústria do turismo, que é forte na re-
gião de Aracati. 

Uma das riquezas de Aracati é o artesanato. 
Muitas pessoas ainda guardam formas tradicio-
nais de produzir objetos de decoração, borda-
dos, alimentos. As bordadeiras e rendeiras de 
Aracati são um exemplo dessa tradição que 
a cidade ainda cultiva. Os desenhos que se 
formam nas garrafas vendidas na região 
praieira mostram, além da arte, as riquezas 

Praticamente todos os artesãos que traba-
lham também com a fabricação de esculturas 
em madeira, pintura de quadros e confecção 
de objetos de decoração em argila trabalham 
para a indústria do turismo, que é forte na re-

VÁRIAS PEÇAS 
PRODUZIDAS PELOS 

ARTESÃOS DO MUNICÍPIO 
ESTÃO NO CENTRO.

O CENTRO É VISITADO 
POR TURISTAS E MORA-

DORES DE ARACATI.
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O sobrado está de pé desde o início do século 
XIX. A construção tem quatro pavimentos e 
guarda detalhes do tempo em que os prédios 
de Aracati eram feitos seguindo o modelo 
das casas portuguesas. Como os azulejos que 
estão na fachada do sobrado. O sobrado foi 
construído na antiga rua do Comércio; hoje, 
Coronel Alexanzito.

No andar de baixo, funcionava um co-
mércio. As pessoas moravam nos andares de 
cima. Observe os detalhes das 18 janelas dos 
andares. O piso e as escadas são de madeira.

As peças mostram os ciclos econômicos 
da região, como carros de boi, teares e moi-
nhos. Você pode ver também fotos e móveis 
de personagens aracatienses, como o escri-
tor Adolfo Caminha. 

No museu funciona também uma biblio-
teca com livros raros. E em algumas salas 
estão postas imagens de santos e outros ob-

jetos religiosos. Dentre eles, as lâmpadas de 
prata que pertenceram à Igreja Matriz.

No início do século XX, os escritores de 
Aracati se reuniam no local para recitar po-
esias. Eles chamavam esse encontro de Ter-
túlias Aracatienses. Hoje, os escritores conti-
nuam se reunindo no sobrado. Eles integram 
a Academia dos Escritores Aracatienses. 

Em cada andar do museu, é possível ver 
desenhos com pinturas que retratam as ca-
sas do século XIX. O sobrado foi a residên-
cia, anos depois, do Coronel Alexanzito, que 
deu nome à rua.

OBSERVE OS 
DETALHES DAS 

18 JANELAS DOS 
ANDARES. O PISO DE 

MADEIRA AINDA É 
ORIGINAL.

jetos religiosos. Dentre eles, as lâmpadas de 

ANDARES. O PISO DE 
MADEIRA AINDA É 
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A Igreja do Senhor do Bonfim é uma das 
mais antigas de Aracati. A construção come-
çou em 1772 e foi concluída em 1774. Como 
aconteceu com a Matriz, a igreja sofreu com 
as cheias do rio Jaguaribe e, em 1817, a capela 
ficou muito danificada, mas foi recuperada. 
Ao longo do tempo, a igreja tem passado por 
muitas mudanças, mas mantém a fachada 
original. O altar da igreja é talhado em ma-
deira e guarda o barroco – pinturas e escul-
turas ricas em detalhes – do século XVIII em 
suas cores branca e dourada.

Além da Igreja Matriz, que se chama Rosário, 
existe em Aracati uma igreja que era chama-
da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos 
Pretos. Atualmente, apenas Igreja do Rosário. 
Em praticamente todos os municípios, existe 

uma igreja que era feita para ser frequentada 
pelos escravos; depois, pelos negros libertos 
e os brancos pobres. Em Aracati, a Igreja foi 
construída no século XIX em um local onde 
havia pouquíssimas casas.

OBSERVE OS 
DETALHES DAS 

18 JANELAS DOS 
ANDARES. O PISO DE 

MADEIRA AINDA É 
ORIGINAL.
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ESTE FOI UM DOS 
PRIMEIROS PRÉDIOS A 
SEREM CONSTRUÍDOS 

NO CEARÁ.

A construção desse prédio começou no século 
XVIII, em 1779. Foi um dos primeiros prédios 
a serem construídos no Ceará. Ele passou por 
tantas mudanças que alteraram seu modelo 
original. Mesmo assim, ainda é possível ob-
servar os detalhes do prédio, principalmente 
a fachada, as torres e os desenhos das janelas 
com suas molduras em arco abatido e os bal-
cões com grandes de ferro. Ali funcionou a 
Cadeia Pública de Aracati. Desse tempo, onde 
havia as celas, ainda existem os armadores de 
rede com o desenho em argola. O Paço Muni-
cipal também funcionou no prédio.

A Praça da Independência é um dos princi-
pais monumentos de Aracati do século XX. Foi 
inaugurado por causa do centenário da Pro-
clamação da Independência, em 7 de setem-
bro de 1922. O monumento tem cinco metros 
de altura e um pedestal que tem a inscrição: 
Libertas quae sera tamem (Liberdade ainda 
que tardia), frase que ficou conhecida pelo 
Movimento da Inconfidência Mineira.

ESTE FOI UM DOS 
PRIMEIROS PRÉDIOS A 
SEREM CONSTRUÍDOS 

NO CEARÁ.
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Prédio erguido no século XIX, ainda guarda 
muitos dos seus traços. Veja as fachadas em 
todos os lados. Elas seguem a mesma linha 
reta em praticamente todo o edifício. Nessa 
época, as edificações começaram a ganhar 
contornos modernos. Observe as portas do 
prédio, elas têm as mesmas características 
do desenho oval na parte de cima. O mer-
cado também passou por mudanças, por 
causa do tempo, principalmente a parte 
interna. No entanto, ainda guarda o mo-
delo original na parte externa.   

Quando a gente caminha pelo Centro de Ara-
cati, uma parte dele é o que se chama de Cen-
tro Histórico, que é a região que existe desde 
o início da formação da cidade. O Centro foi se 
modificando ao longo do tempo e até os nomes 
das ruas foram sendo substituídos. 

O que a gente chama de Centro Histórico 
começa com a rua Coronel Alexanzito. Bem no 
começo da cidade, essa era a rua Grande; de-
pois, rua do Comércio. Nesta rua ainda estão 
as casas com fachadas do século XIX, muitas 
com azulejos portugueses. Nas ruas Santos 
Dumont e Coronel Alexandrino, também 
podemos encontrar edifícios antigos. Nes-
tas ruas e em redor delas, estão os prédios 
dos quais já tratamos aqui: igrejas, o Merca-
do Público, a Casa de Câmara e Cadeia e o 
Largo da Matriz.

OBSERVE O ESTILO 
DOS PRÉDIOS NO CENTRO 
HISTÓRICO DE ARACATI.
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As belezas das dunas e o colorido das areias de Canoa Quebrada encantam. Uma história que se conta para explicar este nome é que, no sé-culo XVII, os holandeses que queriam invadir o Brasil naufragaram perto da praia e os barcos quebraram. O lugar ficou conhecido como “praia onde a canoa quebrou”.
O símbolo de Canoa Quebrada também tem história. Conta-se que o nome da praia se deu por um fenômeno natural. Nas noites de lua minguante, naquela praia, vê-se, no céu, uma estrela que fica dentro da meia-lua e, com o passar do tempo, se distancia.Em 1979, houve um concurso para es-colher o símbolo da praia. O morador Chico Artesão desenhou a meia-lua com uma estre-la em um casco de tartaruga e ganhou.

Praias

10

Praticamente todas as pessoas que estudaram a história de Aracati dizem que este é o lugar de nascimento da cidade. Hoje, é o monumento que fica à entrada da cidade. Ninguém sabe ao certo quem construiu o monumento. Os mora-dores mais velhos contam que o nome Cruz das Almas foi dado ao lugar porque teriam morrido escravos condenados à morte. No início do sé-culo XVIII, ainda havia escravos no Brasil e em Aracati. No passado, muitas pessoas na cidade iam ao lugar às segundas-feiras para rezar. Esse era chamado “Dia das Almas”.

O SÍMBOLO DE 
CANOA QUEBRADA TEM 

UMA HISTÓRIA. O NOME DA 
PRAIA FOI ESCOLHIDO POR 
CAUSA DE UM FENÔMENO 

NATURAL.

minguante, naquela praia, vê-se, no céu, uma estrela que fica dentro da meia-lua e, com o passar do tempo, se distancia.Em 1979, houve um concurso para es-colher o símbolo da praia. O morador Chico Artesão desenhou a meia-lua com uma estre-la em um casco de tartaruga e ganhou.
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PRAIA FOI ESCOLHIDO POR 
CAUSA DE UM FENÔMENO 
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O palacete que hoje sedia a Secretaria da 
Cultura de Aracati e a Biblioteca Pública 
Monsenhor Bruno é um prédio construído 
entre o fim do século XVIII e o início do século 
XIX. Observe os detalhes da fachada simétri-
ca, os jardins laterais e as pinhas que ladeiam 
a parte de cima do palacete. Tudo isso mos-
tra que a construção era desse tempo e dia-
loga com outros edifícios da mesma época.

Em uma pintura do artista José dos Reis 
Carvalho, integrante da Comissão Científica de 

Exploração, que veio ao Ceará na década de 
1850, já havia uma referência àquele prédio. 

No começo do século XX, o prédio foi 
comprado pelo major Miguel Leite Barbosa, 
um rico industrial, da família dos proprie-
tários do Cotonifício e Fábrica de Tecidos 
Santa Thereza.

O palacete passou por uma reforma co-
mandada pelo Iphan e integra o patrimônio 
dos bens arquitetônicos tombados. O prédio 
pertence à Prefeitura de Aracati.

O PRÉDIO É UM 
DOS IMÓVEIS TOMBADOS 
NO MUNICÍPIO. PERTENCE 

À PREFEITURA.
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A igreja deve ter sido construída pela Irman-dade de Nossa Senhora dos Homens Pardos Livres. Assim eram chamados os negros li-bertos. Observe vários detalhes deste templo que indicam o tempo em que foi construído, no século XIX. A fachada do templo tem de-senhos em curva, ou seja, um estilo barroco. Veja também os gradis de ferro na parte de cima e os arcos abatidos nas molduras das aberturas. A Igreja dos Prazeres tem seme-lhança com a Igreja Matriz.

A IGREJA 
DOS PRAZERES 

TEM SEMELHANÇA 
COM A IGREJA 

MATRIZ.

A FACHADA DA 
IGREJA TEM DESE-

NHOS EM CURVA. É UM 
ESTILO BARROCO.


