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PRAÇAS e  
PARQUES 

 

 

 

 

 

A cidade é um aglomerado de edifícios e ruas movimentadas.  Margeando as vias 

públicas, construções altas e baixas, pequenas e grandes, acolhedoras e sisudas, 

sóbrias e alegres assistem o vai e vem de pedestres e veículos.  Mas, em alguns locais 

da cidade, o trançado de avenidas e ruas se abre nos espaços amplos das praças e 

parques.  Vazios de edificações, esses recantos estão repletos de usos e significados.  

Com estátuas, monumentos, às vezes, pequenas porções de mata, árvores, canteiros 

e equipamentos urbanos que vão dos bancos às bancas de revistas, praças e parques 

são palcos das mais diversas práticas sociais.  São espaços de encontro, celebrações, 

feiras, esportes, lazer e, também, importantes reservas naturais. Por sua riqueza, 

material e imaterial, muitos desses logradouros integram o acervo do nosso patrimônio 

cultural preservado.  
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PRAÇAS, 

PARQUES 

 e o CONDEPACC 
 

 

 

Há diversas praças e parques entre os bens reconhecidos como patrimônio cultural 

pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Campinas (CONDEPACC), órgão 

responsável pela tutela do patrimônio cultural e natural do município. Este 

reconhecimento acontece pelo tombamento, o instrumento jurídico que determina a 

preservação de bens entendidos como portadores de valor cultural e ou natural. Em 

Campinas, o primeiro tombamento relativo a uma praça ocorreu em 1991, quando a 

Praça Professora Silvia Simões Magro, antigamente denominada Largo São Benedito, 

foi reconhecida oficialmente como patrimônio cultural da cidade. No mesmo ano, foi 

tombada a Mata e Floresta da Antiga fazenda Santa Elisa, uma reserva florestal que  
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abriga o Centro de Experiências do Instituto Agronômico de Campinas (IAC). 

Posteriormente, outras praças, parques, matas e maciços arbóreos foram e continuam 

sendo tombados pelo CONDEPACC. Entre eles estão o Largo do Pará, a Praça Carlos  

Gomes, o Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, os Maciços Arbóreos do 

Recanto de Yara, localizados em Barão Geraldo, a Reserva Florestal da Fundação  

José Pedro de Oliveira (Mata da Fazenda Santa Genebra), os Maciços Arbóreos “C”  e 

“D”, localizados ao lado da Mata Santa Genebra e a Mata Ribeirão Cachoeira, situada 

no distrito de Sousas. Atualmente, Campinas possui mais de uma dezena de praças e 

parques tombados e nove matas e maciços arbóreos protegidos. 

 

Figura 1. Praça Carlos Gomes. 
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O tombamento, além de assegurar a proteção desses bens, preserva, também, sua 

ambiência e visibilidade através da instituição das áreas envoltórias, isto é, áreas 

delimitadas pelo órgão de preservação em que a alteração de determinadas 

características é controlada, como, por exemplo, a altura ou número de andares em 

novas construções ou reformas de edificações existentes próximas ao logradouro 

tombado. A abrangência e as características a serem preservadas são determinadas 

caso a caso, conforme as características do bem preservado. Tratando-se de praças, a 

delimitação de áreas envoltórias é fundamental, já que são os edifícios ao seu redor 

que definem, delimitam e dão o aspecto destes espaços abertos, que antigamente eram 

conhecidos, também, como largos. 

No patrimônio representado por praças e parques, há sítios que, além de tombados 

pelo CONDEPACC, são protegidos por outros segmentos do governo. O Bosque dos 

Jequitibás, por exemplo, também é tombado pelo órgão estadual de preservação, o 

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico 

(CONDEPHAAT). 

A Mata Santa Genebra, remanescente da Mata Atlântica que ocupa, aproximadamente, 

250 hectares e possui grande diversidade de espécies animais e vegetais, além de 

tombada pelo CONDEPACC, é protegida por legislação específica por constituir uma 

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) e tombada pelo CONDEPHAAT. 

O parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, instituído como Parque Ecológico 

por Decreto do Governo Estadual de 1987, foi tombado pelo CONDEPHAAT, em 1982 
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e pelo CONDEPACC em 1995. Além de importante área verde, o parque possui 

edificações consideradas patrimônio cultural campineiro, representado pelo casarão, 

tulha e capela remanescentes da Fazenda Mato Dentro, que existia no local. 

 

A proteção do patrimônio natural e a regulação dos usos dessas áreas são medidas 

fundamentais tanto para a conservação do meio ambiente quanto para a preservação 

de nossa cultura.  

Figura 2. Parque Ecológico 
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Duas PRAÇAS 
e um PARQUE 

 

 

 

 

 

 

 

Para mostrar um pouco das praças e parques de Campinas, esta publicação faz um 

passeio pela Praça Visconde de Indaiatuba, mais conhecida como Largo do Rosário, 

pelo conjunto formado pelas Praças Bento Quirino e Antônio Pompeu, assim como pelo 

Bosque dos Jequitibás, todos eles tombados pelo CONDEPACC. Assim que um bem é 

indicado para integrar o acervo protegido é aberto um processo de tombamento. 
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Figura 3. Bens analisados. 
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Integram este processo os documentos que sustentam o reconhecimento do bem como 

patrimônio cultural, como pareceres técnicos, cópias de materiais relativos ao bem, 

como reportagens de jornal, trechos de livros, mapas, plantas e fotografias, incluindo, 

ainda, documentos relacionados à tramitação do processo. Também constam dos 

processos requerimentos, plantas e fotografias referentes a propostas de intervenção 

ocorridas após a Resolução de Tombamento. Dessa forma, todos os restauros e 

reformas em bens tombados são registrados. É importante saber que grande parte 

dos processos de tombamento está disponível para consulta pública na página 

Patrimônio Histórico e Cultural, da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal 

de Campinas, constituindo uma rica fonte de pesquisa e conhecimento. 

Os processos de tombamento pesquisados para a elaboração desta publicação foram:   

Processo nº 01/99, referente à “Praça Bento 

Quirino e Antônio Pompeu, Monumentos a Bento 

Quirino e César Bierrembach, túmulo de  

 Carlos Gomes e Basílica de N. S. do Carmo” 
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 Processo nº 08/94, referente à Praça Visconde 

de Indaiatuba, "Largo do Rosário”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo nº 03/93, referente ao 

Bosque dos Jequitibás.  
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Praças Bento Quirino e Antônio Pompeu 

Entre as Ruas Barreto Leme, Sacramento, Barão de Jaguara e Benjamin Constant 
Processo de Tombamento nº 01/99 

Resolução de Tombamento nº 50 de 13 de maio de 2004 
 

 

Figura 4. Localização das Praças Bento Quirino e Antônio Pompeu. 

 

 



17 
 

As Praças Bento Quirino e Antônio Pompeu são o coração de Campinas. Seja pela 

feira de artesanato durante o dia, pelos bares que espalham suas mesas no calçadão 

durante a noite ou, ainda, pela localização na região central, essas praças estão sempre 

repletas de gente. Elas são ponto de encontro, espaço de permanência e local de 

passagem. O vai e vem de pessoas faz parte da história da praça, que já passou por 

diversas reformas, sem nunca deixar de fazer parte do cotidiano das pessoas, servindo 

de palco para importantes acontecimentos da cidade. 

Conforme o relatório elaborado pela Coordenaria Setorial do Patrimônio Cultural que 

consta no processo de tombamento, a freguesia que daria origem à cidade de 

Campinas foi fundada justamente ali, na Praça Bento Quirino (Processo nº 01/99, folha 

175). Na região onde se localiza hoje o monumento-túmulo do maestro Carlos Gomes, 

havia sido construída uma capela provisória, onde foi celebrada a primeira missa em 

14 de julho de 1744. Essa celebração marcou a fundação da Freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição das Campinas do Mato Grosso, depois elevada a Vila de São 

Carlos e, posteriormente, a Cidade de Campinas. 

Com a construção da Igreja Matriz, depois conhecida como Matriz Velha, situada onde   

hoje está a Basílica Nossa Senhora do Carmo, a capela provisória foi desmanchada 

para dar lugar à casa de Câmara e Cadeia, onde funcionavam, também, o fórum e o 

paço municipal (Processo nº 01/99, folhas 181). 

 



18 
 

 

 

 

Figura 5. Primeira Missa em Campinas. Obra de Salvador Caruso, óleo sobre tela. Acervo CCLA. 
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Tempos depois, a Matriz velha deu lugar à Basílica do Carmo. A construção que alojava 

a Casa de Câmara e Cadeia também foi derrubada e a praça recebeu ajardinamentos   

com plantio de árvores. Outras reformas, como mudanças no ajardinamento e nas 

espécies de árvores plantadas, bem como a instalação de equipamentos urbanos, 

aconteceram posteriormente, de modo que são diversos os desenhos e redesenhos 

dessas praças ao longo do tempo. O processo de tombamento está repleto de  

documentos que relatam essas modificações. Desse modo, é válido dizer que a Praça 

e o entorno têm uma “vida”, cuja transformação podemos acompanhar observando 

plantas, ilustrações, desenhos, pinturas e fotografias. 

Figura 7. Casa de Câmara e Cadeia. 
Desenho de H. Lewis. 

Figura 6. Antiga Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição. 
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Figura 8. Largo da Matriz Velha recém-inaugurada após o término das reformas executadas no início do 
século XX. 
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Centenas de anos após a remoção da capela provisória, onde ocorreu a missa de 

fundação da cidade, sua memória ainda está presente na praça. Olhando com atenção,  

podemos perceber que o desenho do piso da praça forma uma cruz, referência à capela 

que, um dia, foi construída no local. No centro dessa cruz há uma pequena placa, que 

representa o marco de fundação da cidade. Além do marco fundador, nessas praças  

há três monumentos dedicados a importantes cidadãos campineiros: Bento Quirino, 

comerciante envolvido com diversas obras sociais, entre as quais a fundação da Santa 

Casa, Colégio Culto à Ciência e Escolas Técnica e de Comércio, que levam o seu nome; 

Cesar Bierrembach, orador, jornalista e advogado, catedrático do Colégio Culto à 

Ciência e Carlos Gomes, o maior compositor operístico das Américas, que está 

enterrado no local. Uma curiosidade é que um dos homenageados, Cesar Bierrenbach, 

foi orador na inauguração do monumento a outro homenageado, na mesma Praça, o 

compositor Antonio Calos Gomes. 

Tanto a Basílica do Carmo como os monumentos integram a resolução de tombamento 

das Praças Bento Quirino e Antônio Pompeu. 

 

 
Quer saber  

mais?  
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Praça Visconde de Indaiatuba (Largo do Rosário) 

Entre as Ruas General Osório e Barão de Jaguara e Avenidas Campos Sales e Francisco Glicério 
Processo de Tombamento nº 08/94 

Resolução de Tombamento nº 23 de 18 de abril de 1996 

 

Figura 9. Localização do Largo do Rosário. 
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A Praça Visconde de Indaiatuba onde fica? Quase ninguém sabe... Agora, se 

perguntamos por Largo do Rosário, todos sabem onde é. Atualmente, o local não é 

mais um “largo de igreja”, mas é assim que ele perdura na memória das pessoas. No 

passado, o conjunto era formado pela Igreja do Rosário (demolida em 1956) e por uma 

ampla área frontal, livre e aberta, por isso mesmo chamada Largo (da Igreja) do 

Rosário. 

Mesmo quando não existem placas indicativas, há um processo cultural urbano de 

apropriação popular e uso cotidiano dos nomes ou designações de ruas e logradouros, 

que, assim, se transformam em bens culturais, guardados na memória das pessoas. O 

Largo do Rosário é um exemplo desse processo cultural. Por estar situado na região 

central da cidade, entre as principais ruas e avenidas que concentram a  atividade 

comercial ele é uma referência geográfica e cultural para a população de Campinas. 

Conforme parecer elaborado pela Coordenadoria do Patrimônio Cultural, o largo surgiu 

com a construção da Igreja do Rosário, em 1817(Processo nº 08/94, folha 52). Na 

época, Campinas ainda tinha o nome de Vila de São Carlos e a população não 

ultrapassava 10 mil habitantes. Interessante notar que, nessa época, a Avenida 

Francisco Glicério também tinha o nome de Rosário. 

A atividade econômica e social da vila e, depois, da cidade, se desenvolveu em torno 

do Rosário, com a concentração de lojas, casas de comércio e locais de atividade 

social. Eventos importantes aconteceram ali, como a recepção ao Imperador D. Pedro 
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II, em 1846, quando o Rosário se tornou, provisoriamente, a Igreja Matriz da cidade, até  

então  situada  na  área  hoje  ocupada  pela  Basílica  do  Carmo  (ver  o  capítulo 

anterior desta publicação: Praças Bento Quirino e Antônio Pompeu). Sobre a visita do 

Imperador, Otávio escreve 

... oito ou dez mil pessoas lá compareceram (...) e o calculo não é exagerado, 
pois  enorme fôra a concorrencia que affluiu ao largo do Rosario, logar 
determinado para a realização das cavalhadas, restos de torneios medievais e 
ponto culminante das festas de outr’ora. Pessoas houve que vieram dos sítios 
especialmente para esta parte dos festejos. (1905,  p.  34,  apud  Processo  
nº08/94, folha 105) 

Ainda no Século XIX, o local recebeu a exposição regional de Campinas. Grandes 

empresas localizadas na cidade, entre as quais a Cia Mac’Hardy e a Lidgerwood & Cia., 

montaram pavilhões no Largo do Rosário, que recebeu também o “Chalet” de 

Construtores, polarizado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, enquanto a municipalidade 

expôs produtos agrícolas trazidos da Fazenda  Santa Genebra como café, açúcar, 

leguminosas e cereais (Processo nº 08/94, folha 111). 

Desde sua formação, várias mudanças aconteceram no lugar, acompanhando as 

transformações e o crescimento da cidade. Observando fotografias e ilustrações 

antigas, é possível notar essas mudanças. A praça arborizada de uma determinada 

época foi substituída pela praça ajardinada, do mesmo modo que o chafariz foi 

substituído por monumentos que, mais tarde, também foram retirados dali. O 

monumento ao Presidente Campos Sales, que hoje situado na avenida de mesmo 

nome, próximo à Estação Ferroviária, ficava no Largo do Rosário, que também alojou 
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o monumento a Cesar Bierrenbach, posteriormente transferido para a Praça em frente 

à Basílica do Carmo (ver capítulo anterior desta publicação: Praças Bento Quirino e 

Antônio Pompeu). 

 

 

Figura 10. Largo do Rosário em 1888. 
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Na implantação do projeto de 

modernização da cidade de Campinas, 

cujas linhas gerais foram dadas pelo 

Engenheiro Sanitarista Prestes Maia na 

década de 1930, foi definida a demolição 

da Igreja, efetivada em 1956. Setores da 

população se mobilizaram, uns contra 

outros a favor da demolição, enquanto a 

maior parte simplesmente observou o 

processo. Para ver a derrubada da torre 

mais alta, feita por correntes puxadas por 

tratores, as pessoas ficavam em frente 

ao canteiro de obras até a madrugada, 

horário escolhido pela ausência de 

trânsito e circulação de bondes. 

Assim, apesar da mudança de nome, 

que ocorreu oficialmente em 1887, 

quando o vereador José Bento dos 

Santos apresentou a proposta de 

alteração para Praça Visconde de 

Indaiatuba (Processo no. 08/94, folha 

53), os campineiros continuam se 

Figura 11. Largo do Rosário no início do século XX. 

Figura 12. Largo do Rosário após remodelação de 
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referindo ao logradouro como Largo do Rosário. Paras os mais jovens, uma ampla área 

de circulação, cortada pela avenida Francisco Glicério, enquanto os mais antigos 

lembram da Igreja e do tempo em que a atividade do poder judiciário estava 

concentrada no Palácio da Justiça. 

Conhecido como “caldeirão do diabo”, por causa dos grupos de amigos que se reuniam 

ali para conversar sobre futebol e política, tanto quanto trocar fofocas sobre a 

“sociedade” campineira, o Rosário sempre foi e continua sendo o lugar preferido para 

as manifestações públicas da população. Demonstrações políticas, atos de protestos, 

eventos esportivos, acontecimentos sociais, cerimônias oficiais, apresentações 

artísticas, feiras, exposições, reuniões de grupos e associações com os mais diferentes 

objetivos são apenas alguns exemplos de tudo o que acontece no Rosário, sem contar 

o encontro das pessoas para conversar e o trânsito apressado dos pedestres, na 

agitação da cidade. Por isso mesmo, poucas pessoas conhecem, pelo nome, a Praça 

Visconde de Indaiatuba, mas todo campineiro traz, no coração e na memória, 

lembranças do Largo do Rosário. 

 

 
Quer saber  

mais?  
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Bosque dos Jequitibás 

Avenida Coronel Quirino, nº02 
Processo de Tombamento nº 03/93 

Resolução de Tombamento nº 13 de 02 de setembro de 1993 

 

 

Figura 13. Localização do Bosque dos Jequitibás. 
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As imponentes palmeiras imperiais à frente dos portões de acesso e a figueira que 

se esparrama por uma imensa área dão boas-vindas aos visitantes e servem de 

amostra do    rico    acervo    preservado    no    Bosque    dos    Jequitibás.    O    

bosque    possui remanescentes   da   vegetação   original   da   região   de   Campinas   

e   conserva características de mata tropical. O  local abriga 250 espécies de plantas,  

sendo 178 nativas  e  72  exóticas  cultivadas,  apresenta  alta  diversidade  biológica  

e  grande complexidade estrutural, além de fauna nativa variada e zoológico, tudo 

isso na área central da cidade. 

Figura 14. Entrada do Bosque. 
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Além de reserva natural, o Bosque dos 

Jequitibás é um importante centro de lazer, 

integrado às práticas sociais e culturais da 

cidade. Desde 1888, é utilizado como área de 

recreação. O bosque possui áreas e 

equipamentos de recreação ao ar livre, assim 

como o Aquário Municipal, o Museu de 

História Natural, o Teatro Infantil Carlito Maia, 

uma réplica de uma “Casa de Caboclo” em 

pau-a-pique e um chalé construído no Século 

XIX. O parque é intensamente usado, 

principalmente nos feriados e finais de 

semana, particularmente por famílias e 

crianças, para quem o Bosque é sempre uma 

boa opção de passeio. Mas o local também 

serve para práticas esportivas, sobretudo caminhadas e é muito procurada pela 

população idosa. 

O lugar também está ligado à história e cultura da cidade. Após a derrota paulista, na 

Revolução Constitucionalista de 1932, parte das tropas de ocupação da cidade de 

Campinas ficaram alojadas no Bosque. Nos anos 1950, o logradouro serviu de 

locação para uma produção cinematográfica campineira sobre o bandeirante Fernão 

Figura 15. Chalé. 
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Dias e, até a década 1960, foi local obrigatório de circulação da população jovem 

durante finais de semana e festas populares como o carnaval. 

Mas, é como reserva natural que o Bosque figura na resolução de tombamento 

(Resolução nº 13 de 02 de setembro de 1993) do CONDEPAAC. Trata-se de ato “ex- 

officio”, isto é, o tombamento municipal que recai sobre um bem já tombado pelos 

órgãos de preservação estadual (CONDEPHAAT) ou federal  (IPHAN). No caso do 

Bosque, a preservação “ex-officio” foi justificada pelo tombado em esfera estadual 

pelo CONDEPHAAT, que ocorreu em 1970. O local também abriga um pequeno 

zoológico, em cujo acervo predominam espécies da fauna brasileira. 

A garantia da preservação da riqueza natural do Bosque não depende apenas da 

proteção do meio ambiente localizado dentro de seus muros. Como consta em um 

dos relatórios que consta no estudo de tombamento: 

(...) o comportamento das variáveis ambientais, tais como insolação direta, 
temperatura, umidade relativa e circulação do ar, que interferem de forma 
determinante sobre os processos biológicos, tende a ser alterado pelas 
modificações impostas pelo rápido crescimento urbano, como a poluição, 
impermeabilização excessiva do substrato, aumento nos níveis de ruído, 
estabelecimento de ilhas de calor, verticalização maciça e alteração da 
circulação de ar (Ayoade, 1983; Lombardo, 1984). 

Assim, para garantir a manutenção da vegetação do Bosque, foi instituída uma área 

envoltória, onde as intervenções obedecem a critérios específicos e passam por 

aprovação do órgão de preservação. Quando falamos da delimitação de áreas 

envoltórias, a primeira coisa que vem à mente é a garantia de visibilidade e ambiência 
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do bem preservado, mas a questão vai muito além. No caso do Bosque, os 

mecanismos de proteção aplicados na área envoltória regulamentam gabaritos, isto 

é, a altura das edificações, área permeável, intervenções no subsolo, recuos, etc.. 

Estas regulamentações visam controlar variáveis como insolação direta, temperatura, 

umidade, ventilação e nível do lençol freático, que são vitais para manutenção dos 

atributos naturais do parque. Afinal, ali existem variadas formas de vida em interação 

permanente, extremamente dependentes dos condicionantes ambientais, como 

consta em relatório apresentado pelo CONDEPHAAT (Processo nº 03/93, folha 56). 

A iluminação, por exemplo, é crucial para manutenção da vegetação. O gráfico abaixo 

mostra um estudo das sombras dos edifícios utilizado para estabelecer os gabaritos 

permitidos no entorno do Bosque. 

 

Figura 16. Comprimento das sombras em função dos gabaritos 5m, 7m, 12m e 30m. 
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A garantida da ventilação adequada 

(necessária, por exemplo, para 

dispersão de sementes) é calculada 

através dos recuos, enquanto a 

manutenção das características do 

lençol freático é garantida pela 

regulamentação do uso dos subsolos. 

Ao estabelecer regulamentos para 

uso e ocupação da área envoltória, as 

entidades preservacionistas estão 

atuando para evitar que efeitos 

colaterais da urbanização impliquem 

na deterioração do riquíssimo acervo 

natural representado pelo Bosque 

que, pelo seu tamanho e localização, 

está entre as mais importantes áreas 

de lazer para a população desfrutar o 

contato direto com a natureza. 

 
Quer saber  

mais?   

Figura 17. Mapa da área envoltória publicado no Diário 
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O ACERVO NAS MÃOS DO PÚBLICO 
  

Esta obra integra a série Patrimônio Cultural Campineiro, desenvolvida pelo Projeto 

de Educação Patrimonial O Acervo nas Mãos do Público. O projeto tem como objetivo 

promover o patrimônio do município e difundir o rico acervo constituído pelos Estudos 

de Tombamento elaborados pelo CONDEPACC. Além de trazer para o leitor dados, 

desenhos e fotografias que integram estes estudos, o projeto visa despertar o interesse 

da população para a consulta deste acervo, disponível na internet para acesso público. 

A série se desdobra em seis volumes:  

 

A CASA PRAÇAS ESCOLAS 

FÁBRICAS FERROVIAS REDES DE 
ABASTECIMENTO 

Material disponível para download na página da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de 
Campinas > Patrimônio Histórico e Cultural > Publicações> FICC. 
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