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Resumo:  

A pesquisa tem por objetivo realizar um levantamen-
to dos edifícios e espaços públicos significativos do 
centro da cidade de Araras, em São Paulo. Parte-se 
do conhecimento de que não há na cidade, até o 
momento, nenhum trabalho mais sistemático de in-
ventário de edifícios, largos, praças e outras constru-
ções de valor histórico, e de que esta identificação 
pode se constituir em um instrumento para a conser-
vação e gestão destes. Para a realização da pesqui-
sa foi necessário a determinação de um recorte de 
estudo. 
A finalidade do levantamento de campo, no recorte 
determinado, foi coletar dados para a construção de 
mapas temáticos para estudo das relações estabele-
cidas entre o bem tombado, o meio e o espaço públi-
co. Como resultado espera-se contribuir para a dis-
cussão de uma metodologia que supere a simples 
catalogação por meio de fichamento de forma isola-
da dos edifícios e logradouros e incorpore aspectos 
relevantes do contexto urbano em que se inserem. 

 
Palavras-chave: patrimônio, gestão urbana, centro 
histórico, inventário, Araras, urbanismo. 

Área do Conhecimento: Ciências Sociais Aplica-
das. Área: Arquitetura e Urbanismo. Sub-Área do 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O primeiro registro do povoado que deu origem à 
cidade de Araras foi em 1818, através de uma ses-
maria de légua e meia, formada pelas bacias hidro-

gráficas do Rio Mogi, ribeirão Itapura e ribeirão das 

Araras.  O povoado cresceu em volta do “Pátio 
Grande”, localizado em frente à “Capela”, hoje Praça 

Barão de Araras com o advento da lavoura de café 
[4].  
 
A evolução urbana foi considerada a partir da obser-
vação de mapas de diferentes períodos, início do 
século XX, 1969, 1987 e 2011. Fazendo um viés foi 
possível o entendimento da ligação entre a constru-
ção da Igreja Matriz como ponto de irradiação de 
urbanização. De acordo com a literatura já havia 
moradores nos arredores de onde seria erguida a 
igreja, sendo que após de instalada torna-se eviden-
te sua força, fato caracterizado pela concentração de 
edifícios importantes na história que são encontrados 
próximos a quadra da Igreja.  
 
Para a realização da pesquisa foi necessário a defi-
nição de um recorte de estudo. Inicialmente este 
ficou determinado pela ZEPAC (Zona Especial de 
Preservação do Patrimônio Arquitetônico e Cultural) 
2, área limitada pelo Plano Diretor Municipal, que é 
uma área destinada para proteção, juntamente com 
as áreas envoltórias de proteção dos patrimônios 
tombados, incluindo os localizados fora desta área, 
devido à grande extensão resultante em relação ao 
tempo disponível para análise neste trabalho (figura 
1). Além disso, ao se avançar na pesquisa, foi se 
tornando mais claro que para a análise, de natureza 
qualitativa, seria mais conveniente eleger uma área 
menor, no caso, a Praça Barão de Araras, principal 
espaço público de valor patrimonial da cidade. Desta 
forma, optou-se por reduzir o recorte para uma qua-
dra e meia partindo dos limites da Praça, sendo que 
este já era um limite encontrando na ZEPAC 2.  

mailto:fernanda.favetta@yahoo.com.br
mailto:cristina.schicchi@puc-campinas.edu.br


Anais do XVII Encontro de Iniciação Científica – ISSN 1982-0178 

Anais do II Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – ISSN 2237-0420  

25 e 26 de setembro de 2012 

 

 

Figura 1: Recorte de estudo na área hachurada mais 
destacada e ZEPAC 2 num segundo plano. 

 

Breve Histórico  
 
A cidade de Araras está localizada no interior do 
Estado de São Paulo e é formada por relevo monta-
nhoso a oeste e ao sul, e em planície a leste e norte 
[1], onde é banhada, principalmente, pelos rios Mogi-
Guaçu, das Araras e pelos ribeirões das Furnas, das 
Araras, do Falcão e Ferraz. Segundo o senso 2010, 
o município possui 118.843 habitantes, sendo que a 
concentração de atividade econômica (68.3%) está 
no setor de serviços, 30.17% no setor industrial e 
1,51% no setor agropecuário [3]. 
 
Pode-se dizer que o desenvolvimento do município é 
uma irradiação do “pátio grande”, ou seja, a partir da 
área da atual Praça Barão foram ocorrendo as sub-
divisões em quadras. Esse fenômeno explica a con-
centração dos patrimônios tombados nas quadras 
próximas à praça.  Atualmente a delimitação do cen-
tro é dada pela triangulação entre a Rodovia Anhan-
guera e os rios Ribeirão das Araras e Ribeirão das 
Furnas.  
 
No ano de 1862, Bento de Lacerda Guimarães reali-
zou a doação de um terreno para a construção de 
uma capela em homenagem a Nossa Senhora do 
Patrocínio, a pedido de sua esposa que era devota 
da Santa, este ano ficou marcado como o de funda-
ção da cidade. Em 1871 a freguesia era limitada da 
Rua Santa Cruz a 13 de Maio, que hoje seria equiva-
lente a 8 quarteirões. Nessa época o local era co-
nhecido por “Villa de Nossa Senhora do Patrocínio 
das Araras”. Em 1877, é inaugurada no município a 
estrada de ferro. Dr. Martinho da Silva Prado lutou 
para que a estrada começasse em Cordeirópolis, 
dessa forma chegaria a Araras [1]. Com o feito foi 

possível uma melhor distribuição da produção cafeei-
ra. Mesmo com o inicio das campanhas abolicionis-
tas os fazendeiros continuaram a apostar no café 
como monocultura, sendo que após o término da 
servidão e o advento da República, houve o início da 
imigração italiana que levou a uma duplicação da 
população da cidade no período entre 1890 e 1900. 
 
No ano de 1895 o Barão de Araras, Bento de Lacer-
da Guimarães, havia erguido um edifício em formato 
de cruz latina que abrigaria um hospital para a cida-
de, com tudo ao conhecer as obras de Dom Bosco 
quis que nele funcionasse um colégio dirigido pelas 
irmãs Salesianas. Foram feitas as adaptações ne-
cessárias para a recepção das alunas e no dia 29 de 
janeiro de 1985 chegavam a Araras as irmãs Matilde 
Bouvier e Augusta Germano, para assumirem a dire-
ção do colégio (trecho PROCESSO TOMBAMENTO 
INSA).  
 
No ano de 1902, Araras começou a construir sua 
segunda Igreja, o Santuário Sagrado Coração de 
Jesus. No mesmo ano aconteceu o início da constru-
ção do Grupo Escolar “Coronel Justiniano Whitaker 
de Oliveira”, a inauguração ocorreu no ano seguinte. 
A construção mantem linhas clássicas da arquitetura 
colonial [2].  
 
O Cine Santa Helena foi inaugurado em 30 de no-
vembro de 1930. Seu proprietário era Gerólamo Gai-
no. O nome do cinema foi dado em homenagem à 
filha de seu idealizador. Inicialmente tinha um uso 
diversificado, era utilizado para peças de teatro e 
recepções de figuras importantes. 
 
Em 1954 foi inaugurada a Biblioteca Municipal “Mar-
tinico Prado” e a Praça “Narciso Gomes”. No início, a 
biblioteca contava com um arquivo de 12 mil volu-
mes, doação da esposa do prefeito da época, Her-
mínio Ometto. Nos anos 1960, o centro da cidade já 
estava plenamente ocupado, sendo possível identifi-
car os edifícios mais relevantes por seu gabarito, 
conforme mostra a figura 2. 

A gestão dos edifícios tombados 
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Figura 2: Fotografia aérea tomada por volta da década 
de 1960. Fonte: arquivo de Fausto de Castro. 

Em uma primeira análise, foi percebida a importância 
dos patrimônios tombados localizados junto a um 
espaço público. Como citado anteriormente, no e-
xemplo da Praça Barão de Araras, há uma sempre 
uma grande circulação devido às oportunidades ofe-
recidas pela área livre. Os patrimônios localizados 
nesses locais são os mais lembrados pela popula-
ção, uma vez que estão em ruas importantes do 
centro. Também são os que estão em melhores con-
dições ou os que mais recebem melhorias por parte 
da gestão. 
 
No ano de 1987, pela lei nº 1.781, de 11 de setembro 
do ano corrente, é criado o Conselho Municipal do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, COMPHAC, 
que é um órgão consultivo, fiscalizador, de acompa-
nhamento e assessoramento em matéria de natureza 
do patrimônio.  

Na tentativa de proteger monumentos históricos fo-
ram feitos pedidos de tombamento para o conjunto 
dos edifícios foi feito em outubro de 1989, incluindo a 
EEPG “Cel Justiniano Whitaker de Oliveira”, a EEPG 
“Ignácio Zurita Jr”, a Igreja do Sagrado Coração de 
Jesus, a Praça Barão de Araras, o Solar Benedita 
Nogueira, o Edifício Antônio Lotto e o Casarão “Nho-
nhô” dos Santos.  Em março de 1990 o pedido foi 
estendido para a Igreja Matriz Nossa Senhora do 
Patrocínio e a Igreja Santa Cruz, e em junho, para 
Igreja Presbiteriana de Araras.  Em 1991 foram pedi-
dos os tombamentos da Biblioteca e Praça “Narciso 
Gomes”, do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora – 
INSA, para o Cine Teatro Santa Helena. Dois anos 
mais tarde, em 1993, foi proposto o tombamento do 
Centro Espírita “Caibar Schutel”, da Praça Monse-

nhor Quércia, Casarão e “Casa da Cultura “ Emílio 
Silvestre Wolf”. Dois dos edifícios citados, já eram 
tombados pelo CONDEPHAAT: a Casa da Cultura 
“Emílio Silvestre Wolf” e o EEPG “Cel Justiniano 
Whitaker de Oliveira”. 

A indicação de um imóvel para tombamento é feito 
através de manifestação particular ou institucional, 
seja o bem de interesse público de conservação, por 
“vinculação a fatos históricos notáveis, ou por seu 
valor histórico e cultural”, segundo cita a lei, seja a 
pedido do proprietário do imóvel, desde que o bem 
seja julgado como apto para ação. 

 
O passo seguinte é a notificação do proprietário ou 
titular do órgão que estiver incumbido da guarda do 
bem. São estabelecidos prazos para recursos ou 
respostas das notificações, sujeitas a multas caso 
descumpridas. 

A Secretaria de Planejamento, Gestão e Mobilidade 
forneceu uma ficha utilizada para realização do In-
ventário de Monumentos apresentado nesta pesqui-
sa, a partir desta foi gerado um modelo próprio. Foi 
possível realizar o preenchimento completo apenas 
com alguns dos patrimônios, já que foi constatada a 
falta de informações disponíveis no órgão de preser-
vação. A ficha permitiu uma melhor consideração 
dos edifícios, onde foi possível rapidamente compre-
ender as características do monumento.  
 

A Praça Barão de Araras 
 

Figura 3: Praça Barão de Araras – Fonte: levantamento 
próprio. JUL/2012 

Em 1894 ocorreu a iniciativa de construção de um 
Jardim Público, sendo em 1901 a primeira interven-
ção com a construção de um coreto em forma de 
cogumelo por Otávio Monti. Em 1913 ocorreu uma 
nova remodelação com a retirada as grades de ferro, 
os portões, as cercas e foram construídos passeios 



Anais do XVII Encontro de Iniciação Científica – ISSN 1982-0178 

Anais do II Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – ISSN 2237-0420  

25 e 26 de setembro de 2012 

 

 

exteriores. Em 1927, o urbanista e paisagista Alfred 
Hubert Donat Agache foi contratado pelo Governador 
Antônio Prado Junior para tratar da reurbanização e 
remodelação do Rio de Janeiro seguido por Curitiba. 
Foi chamado a Araras para projetar uma remodela-
ção do Jardim Publico abrangendo 4 quadras, infe-
lizmente na planta não consta a data de projeto. Há 
indicações que parte do plano foi aproveitada na 
gestão de Francisco Graziano.  
 
Em 1939, nova reforma do Jardim Público, praça 
Senador Lacerda Franco, construção passeios e 
espelho d’água com ninfas. Em 1941 é contratado o 
paisagista Engenheiro Hans Schimidt para conduzir 
a reforma de ajardinamento das praças Senador 
Lacerda Franco e Mário Tavares (quadra que abriga 
a Matriz). Na gestão de Hermínio Ometto a Praça 
Barão de Araras, com 39 mil m², foi novamente re-
modelada e assim permanece até hoje [4].  
 
Em 1948, o primeiro trecho de rua a ser pavimentado 
na cidade foi o quarteirão da praça. 
 
A praça é divida em dois setores, conforme mostra a 
Figura 9, à esquerda se está o trecho onde se situa a 
fonte luminosa e à direita o trecho com a Igreja Nos-
sa Senhora do Patrocínio e a Casa da Cultura. Este 
último trecho é imediato à outra praça, a Monsenhor 
Quércia, que recentemente passou por reforma e foi 
transformada em boulevard. Nesta praça encontra-
mos o Casarão, o Solar Benedita Nogueira e o Cine 
Santa Helena. 

 
Recorte de Estudo 
 

 
Figura 4: Recorte de estudo – Fonte: levantamento 

próprio, JUL/2012. 

 

A área central é um local com predominância de 
estabelecimentos comerciais e prestadores de servi-
ços. Após o término do levantamento e elaboração 
do mapa de uso do solo isto ficou mais evidente. Na 

porção superior são encontrados poucos lotes resi-
denciais ou mistos, caracterizados por comér-
cio/serviço no térreo e predominantemente residen-
cial no superior.  
 
Há também diferenças quando comparamos os dois 
lados.  Na porção esquerda é mais frequente a pre-
sença do uso residencial. Dificilmente um lote resi-
dencial está distante de outro, mesmo no local com 
maior concentração de comércios. 
 
A praça é o local mais alto do recorte de estudo e os 
visuais permitidos nas ruas que foram interrompidas 
chegam até os rios das marginais e voltando a subir 
nas áreas mais distantes. É importante a conserva-
ção desta configuração, pois marca um ponto de 
fuga. 
 

2. METODOLOGIA 

 

Inicialmente foi feita uma pesquisa na Biblioteca 
Municipal em busca de publicações que fornecessem 
informações sobre o município e seus patrimônios. 
Foram coletadas informações sobre os bens junto as 
Prefeituras de Planejamento, Gestão e Mobilidade e 
Secretária da Ação Cultural e Cidadania.  
 
Em visitas ao Arquivo Municipal, foram obtidos os 
processos de tombamentos, fotos e outros livros. Foi 
feita visita ao CONDEPHAAT, em São Paulo, em 
busca do processo de tombamento da Casa da Cul-
tura. 
 
O levantamento em campo foi cumprido em duas 
etapas, para o relatório parcial foram coletadas as 
informações, primeiramente, dos entornos de prote-
ção dos patrimônios e na ultima etapa, após a altera-
ção do recorte, de todo a área predeterminada. 
 
O processo de construção dos mapas foi muito lento, 
pois não havia equivalência entre os dados coletados 
e a base cadastral fornecida pela Secretária de Pla-
nejamento, Gestão e Mobilidade, desse modo foi 
necessária a realização de novas segmentações nas 
quadras para que os mapas construídos represen-
tassem, de fato, a realidade. 
 
A execução das fichas do inventário dos bens tom-
bados é uma medida prevista no Plano Diretor, en-
tretanto seu cumprimento completo não foi possível 
devido a ausência, até o momento, dos dados. O 
cumprimento desta medida era de interesse do Se-
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cretário de Planejamento, chegando à proposição de 
uma cooperação entre a Secretaria e a esta pesqui-
sa, que forneceu uma ficha de inventário que serviu 
de base para a elaboração de uma própria. 
 

  3. RESULTADOS 

 

Foram obtidos três mapas temáticos que consenti-
ram uma analise da situação atual do recorte na área 
central da cidade que permitiram a compreensão do 
local através do estudo do uso do solo, de gabarito 
de altura e de estado de conservação. 

 

A partir da leitura bibliográfica recomendada foi feita 
uma discussão sobre bens patrimoniais e sua realo-
cação nas cidades atuais que apresentam uma di-
nâmica diferente em relação a existente no momento 
em que foram construídos. 

 

Com a leitura da lei de criação do COMPHAC, que 
dispões sobre critérios de determinação de indicação 
de um imóvel para tombamento e apresentação dos 
membros do conselho, ficou evidente a necessidade 
de criação de um órgão externo, que não sofra as  
influências políticas locais, e que possa se associar à 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo local para a 
construção de uma nova bibliografia sobre a cidade e 
discussão dos critérios de preservação dos patrimô-
nios. 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Os patrimônios que estão localizados juntos a espa-
ços públicos são os que melhor estão conservados e 
os que mais estão propícios ao usufruto da popula-
ção. Durante a realização do estudo foram observa-
das medidas de preservação em relação ao bem 
tombado, porém por iniciativa privada. O fato, tam-
bém, de estarem numa área onde a conservação dos 
edifícios vizinhos é boa, contribui para a manifesta-
ção de iniciativas de recuperação. 

 

A necessidade de criação de um órgão consultor 
externo à prefeitura e associado à Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo local, ou a inserção de téc-
nicos no Conselho de Preservação, permitiria a efeti-
va construção de literatura sobre os patrimônios 
municipais, além de possibilitar um fácil acesso aos 

cidadãos e pesquisadores às informações hoje des-
conhecidas.  

 
O acesso à informação é o primeiro passo para a 
compreensão da importância de um bem. O inventá-
rio, objetivo discutido neste trabalho, não pode ser 
um mero conjunto de dados frios sobre a edificação. 
A unidade de preservação tem que contemplar as 
especificidades de cada contexto. Por isso o esforço 
nesta pesquisa em procurar novas relações a partir 
de recortes de paisagem.   
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