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Foi principalmente durante o século XIX que ocorreu o processo de ocupação do 
Centro-Oeste paulista, em sua área delimitada pelos rios Tietê e Paranapanema. A 
entrada dos primeiros povoadores possibilitou a formação de núcleos de povoamento 
dispersos pelo vasto território, estabelecido por meio do patrimônio religioso ou sob a 
influência da expansão da malha férrea. Lençóis foi a fronteira do povoamento do oeste 
paulista durante boa parte do século XIX, se consolidando como um viável núcleo de 
povoamento, e mantendo sua influência todo um vasto território pontilhado de núcleos 
urbanos menores, de bairros rurais, e de uma infinidade de sítios e roçados isolados e 
sujeitos a conflitos com os povos indígenas que viviam pela região. A partir da 
compreensão da formação histórica do município de Lençóis Paulista e a análise do 
desenvolvimento da morfologia urbana, foi possível perceber que a cidade foi fundada 
por meio do patrimônio religioso, porém sua malha urbana se expandiu posteriormente 
por conta da chegada da ferrovia. A escolha do sítio e o desenho da malha urbana 
seguiram as diretrizes adotadas para a fundação de cidades no século XIX e os códigos 
de posturas. Onde definiam que: deveriam estar próximos à rios, e a igreja matriz e 
ponto inicial da malha situado na área mais alta do sítio, implantação das ruas de forma 
ortogonal e a definição de quadras semelhante e regulares, com a implantação das 
primeiras edificações no seu perímetro. A previsão dos grandes equipamentos, como 
praça, cemitério, câmara e áreas de lazer também seguiram essas diretrizes. 
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