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Estruturas Arquitetônicas 

Município:  Muriaé Distrito:  Sede 

Designação:  Praça Carlos Drummond de Andrade 

Endereço:  Praça Carlos Drummond de Andrade – Barra 

Propriedade:  Pública Responsável:  Prefeitura Municipal de Muriaé 

Situação de ocupação: (   )Próprio  (  )Alugado  (    )Cedido  (     )Comodato  (  X  )Outros 

Uso Atual:  (     )Residencial  (   )Institucional    (     )Industrial   (     )Serviços    (     )Comercial     (  X  ) Outros 

Proteção Legal Existente:   (   ) Municipal   (     ) Estadual   (     ) Federal   (  X   ) Inventário    Dec. de Tombamento nº    

Proteção Legal Proposta: (   )Tombamento  (   )Registro  (  )Entorno de bem tombado   (  )Registro documental 
(  )Restrições de uso e ocupação     (   )Sem interesse de preservação     ( X )Manutenção / Atualização do Inventário   

Estado de Conservação:   (     ) Excelente      (  X  ) Bom      (    ) Regular         (     ) Péssimo 

Registro Fotográfico: 

 
Descrição: 

Praça com cerca de 5.650 m² implantada em terreno plano entre a Avenida Monteiro de 
Castro e a Rua Rui Barbosa, com circundantes. Possui duas grandes áreas retangulares em cada 
metade da praça, ligadas aos passeios por caminhos retos de forma radial, formando canteiros 
retangulares, triangulares e trapezoidais. Na área mais próxima à Avenida Monteiro de Castro, temos 
ao centro implantado o Monumento ao Trabalhador; na área mais próxima à Rua Rui Barbosa, temos 
uma quadra poliesportiva, um playground, dois pergolados onde crescem os flamboyants, formando 
sombras nos bancos de concreto, quiosque de lanches, um posto policial e uma creche municipal. 
Na face próxima à Avenida Monteiro de Castro, temos um ponto de táxi, quiosque de lanches e de 
revistas e árvores frondosas existentes desde a época do Campo do Paulistano. Os passeios e o 
caminho que liga as duas metades são pavimentados em pedra portuguesa, as demais áreas e 
caminhos são pavimentados com blocos de concreto. Os canteiros são contornados com pingos-de-
ouro, possuem forração de grama e arborização diversa, com palmeiras, oitis, jaqueiras, entre 
outras. 
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Histórico: 

 A Praça foi inaugurada em 20/12/1988, na administração do prefeito Doutor Paulo de Oliveira 
Carvalho, com projeto dos arquitetos Nilo Campos e Jorge Féres Filho. Anteriormente, ali existia o 
campo de futebol do Paulistano Futebol Clube – nome este porque a cidade se chamava São Paulo 
do Muriahé. Este campo também era um ponto de lazer e turismo para o muriaeense. O Paulistano 
deixou de existir neste local, mas, está sendo construído, ainda que lentamente, um novo estádio 

anexo à Granja Dom Delfim. Dentre tantos jogadores da época destacamos: Alurdio Ventura, 

Guardiano Oliveira, Pedro Ligiero, que hoje é desembargador aposentado no Rio de Janeiro e 
outros. A instalação da Estátua do Trabalhador neste local se deu à revelia de seu autor, Sérgio 
Campos, que moveu um processo contra a prefeitura e se encontra agora terminado com ganho de 
causa para o autor.  
 

 
Análise do entorno: 

 O entorno da praça é formado por imóveis térreos de dois a três pavimentos, a maioria com 
usos residenciais e alguns com usos comerciais. Próxima à quadra e ao playground, temos a creche 
municipal “Coraçãozinho de Criança”. Em frente à praça, na Avenida Monteiro de Castro, temos um 
posto de combustíveis. 
 

 
Análise do Estado de Conservação: 

  A praça está em bom estado de conservação. 

 
Fatores de Degradação:  
 Intempéries; vandalismo; falta de manutenção preventiva. 
 

 
Medidas de Conservação: 
 Manutenção da cobertura; manutenção das instalações elétricas e hidro-sanitárias; manutenção do revestimento e 
pintura. 
 

 
Intervenções:  

 A praça sofreu diversas intervenções que lhe foi diminuindo a área comum. A construção da 
creche, da quadra poliesportiva e do posto policial descaracterizaram o local cortando quase ao meio 
sua extensão. A Estátua do Trabalhador ficou muitos anos sem o acabamento em sua base e só no 
ano de 2014 foi levantadas as paredes que foram cobertas com cerâmica vermelha. 
  

 
Medidas de Proteção e Salvaguarda: 
 Procurando diminuir a depredação do patrimônio da cidade, estão sendo realizadas algumas ações de 
conscientização quanto à importância de se preservar o patrimônio histórico como a palestra “Sentir-se Parte”, que gerou bom 
resultado. Praça formada a partir da desapropriação do campo de futebol do Paulistano Futebol Clube, abriga na sua parte 
central belíssima escultura em placas de bronze de autoria do artista plástico Ségio Campos. 
 

Informações Complementares: 
 

Motivação do inventário:  
 Praça formada a partir da desapropriação do campo de futebol do Paulistano Futebol Clube, abriga na sua parte 
central belíssima escultura em placas de bronze de autoria do artista plástico Ségio Campos. 
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Depoimentos e entrevistas com cidadãos muriaeenses. 
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