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apresentação

Reconhecidamente, a cidade de São Paulo inaugura os debates sobre o 
Modernismo com a Semana de Arte Moderna de 1922, os primeiros Manifestos 
a favor da Arquitetura Moderna em 1925 - de Rino Levi e de Gregori 
Warchavchik - e os primeiros projetos e construções modernas, como a proposta 
de Flávio de Carvalho para o Palácio do Governo, concurso de 1927, o Edifício 
Marina Mendes Margarido, de Júlio de Abreu Júnior, e as casas da rua Santa 
Cruz e da rua Itápolis, ambas de Warchavchik . No entanto, é no Rio de Janeiro, 
a partir dos anos 30, num processo capitaneado por Lúcio Costa, que tem o seu 
ápice, com a construção do Ministério de Educação e Saúde (MES) e a adoção 
do Modernismo pelo governo de Getúlio Vargas, que a arquitetura moderna 
brasileira entra num processo de reconhecimento e difusão, legitimada pela 
unidade alcançada entre um passado arquitetônico - no caso o período colonial, 
eleito como o passado que nos livraria do complexo da falta de identidade – e a 
modernidade. 
Projetado por uma equipe de arquitetos brasileiros com a participação de Le 
Corbusier, o edifício do MES não só representou a síntese entre Modernidade e 
Identidade Nacional, mas também a autonomia e talento dos arquitetos 
brasileiros ao adotar soluções que transcendiam a presença do mestre Le 
Corbusier. O MES funcionou também como um “farol” que despertou o interesse 
por nossa Arquitetura, culminando na exposição Brazil Builds realizada no 
Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA) em 1943 e na publicação de 
seu importante catálogo que apresentou ao mundo a Arquitetura Moderna 
Brasileira. Esse triunfo da nossa arquitetura gerou o reconhecimento 

internacional, mas também nacional, ampliando a influência do Modernismo 
pelo país, entretanto dominado pela “escola carioca”, que representava uma 
imagem de unidade na Arquitetura Moderna realizada no país, deixando à 
sombra outras tendências e caminhos que só serão reconhecidos mais tarde.
Nesse contexto, São Paulo é a cidade que melhor representa essas novas 
tendências. Em intenso processo de crescimento, especialmente no período pós 
Segunda Guerra, a cidade atraiu não só arquitetos estrangeiros que vêm para o 
Brasil fugindo da guerra e da consequente crise, mas também arquitetos de 
outros lugares do Brasil, e especialmente os cariocas interessados nesse 
promissor mercado. O resultado são verdadeiras obras primas espalhadas pela 
cidade, como o Edifício Esther, o Edifício Circolo Italiano, a Sede do Jornal O 
Estado de São Paulo, o Edifício Copan, o Parque do Ibirapuera, só para citar 
alguns.
Nesse momento, também são abertas as primeiras escolas de Arquitetura em 
São Paulo – em 1947 na Escola Mackenzie, oriunda do curso de Engenharia, e 
em 1948 na Universidade de São Paulo, oriunda da Escola Politécnica. Das 
duas escolas saem importantes profissionais responsáveis por difundir a 
Arquitetura Moderna pelo país, a exemplo de Cássio Pinheiro Gonçalves, 
formado na primeira turma de Arquitetura do Mackenzie, e Ijair Cunha, formado 
na primeira turma da FAUUSP, atuantes em Ribeirão Preto.
Em Araraquara, alguns profissionais com formação nestas mesmas instituições e 
na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil (FNA) 
regressam para a cidade e são considerados importantes para a 
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disseminação dos ideais da arquitetura e do urbanismo modernos. São alguns 
deles: Nelson Barbieri, Arnaldo Gonzales Palamone Lepre, Pedro R. Morábito, 
Paulo Barbieri e Francisco José Santoro, este último formado pela Universidade 
Federal do Paraná. Também é representativa a atuação de arquitetos da capital 
na cidade, como é o caso de João Walter Toscano, Odiléia Settti, Massayoshi 
Kamimura e do Escritório Técnico Rino Levi.
A fundação da Escola de Engenharia em São Carlos é referência importante 
tanto na formação de profissionais como no projeto do campus universitário e 
seus edifícios como a Sede E1, inaugurada em 1957, projeto de Hélio Duarte e 
Ernest Mange. A escola também atraiu importantes arquitetos professores, como 
Luiz Gastão de Castro Lima, formado pela FAU-USP, com atuação profissional 
significativa na cidade entre as décadas de 1960 e1980, e Jorge O. Caron, ao 
final dos anos 1980. Com obras pontuais, mas significativas, o escritório PLURIC-
Escritório Pluricurricular de Projeto do arquiteto Benno Perelmutter, associado 
aos arquitetos Oswaldo Corrêa Gonçalves e Marciel Peinado, assina quatro 
importantes edifícios modernos na cidade. 
São Paulo também sedia em 1951 a primeira Bienal Internacional de Arte, uma 
oportunidade de ampliar o debate sobre Arte e Arquitetura e que contará, ao 
longo das várias edições, com a presença de inúmeros arquitetos estrangeiros.
Desde a primeira edição, as bienais contaram também com a presença de 
arquitetos e estudantes de arquitetura vinculados ao interior.  Dentre eles, Luís 
Saia, que integrou a equipe de organização da primeira Bienal, e Luiz Gastão de 
Castro Lima, premiado no concurso de cartazes, ambos saocarlenses, além da 
participação do grupo formado por Carlos Millan, Luis Roberto Carvalho Franco 
e Sidney Fonseca, com um projeto para uma residência em Araraquara.
Assim como Lúcio Costa foi a alma da escola carioca, em São Paulo João Batista 
Vilanova Artigas capitaneia o debate sobre os caminhos da Arquitetura 
Moderna, a começar pela revisão do modelo de brasilidade, que segundo Ana 

Paula Koury (2003), era um valor específico a ser reconhecido e resgatado para 
alguns arquitetos, mas, para Artigas, era uma condição a ser superada e que 
deveria ser determinada pela avaliação das condições específicas do país em 
que essa arquitetura estava se inserindo enquanto propulsora de um projeto de 
modernização. A produção que resulta desse debate será reconhecida mais 
tarde como “escola paulista”. 
No entanto, o surgimento da escola paulista não se sobrepõe à escola carioca, 
que ainda é reconhecida como a principal referência da Arquitetura Moderna 
no país, e que culminará com a construção de Brasília e sua inauguração em 
1960, data que para alguns representa o ápice da Arquitetura Moderna 
Brasileira, enquanto para outros é o início da decadência do modelo urbano 
proposto pelos CIAMs e também da obra de Oscar Niemeyer. No caso de 
Niemeyer, sabemos que isso não se tornou uma verdade.
E, para concluir, é importante compreendermos que a difusão da Arquitetura 
Moderna, longe de parecer uma onda que cobriu todo o país, acontece de 
formas diversas – pela participação de profissionais arquitetos engajados nos 
novos preceitos, especialmente nas possibilidades espaciais advindas da planta 
livre; também por um grande número de engenheiros civis, visto que os cursos de 
arquitetura eram recentes; e também pelos leigos, mestres de obras, 
construtores, que eram, na verdade, a grande maioria e que concretizavam por 
meio de signos descolados de seu contexto o desejo de uma nação de fazer 
parte desse universo Moderno.
Esse processo de difusão da Arquitetura Moderna no interior de São Paulo, área 
de interesse das oficinas, dá-se através de projetos e construções de grupos 
diversos como aqueles aqui mencionados. O resultado é um cenário urbano 
marcado predominantemente por fragmentos dos códigos modernos, mas 
pontuado por excelentes obras realizadas por arquitetos recém formados que 
vem para as cidades do interior.
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Os participantes de cada oficina foram divididos em equipes encarregadas de 
percorrer pelo Google Street View as áreas de levantamento previamente 
definidas e, com base no dicionário visual, a identificar as edificações modernas 
(ou fragmentos delas). Os exemplares levantados foram então cadastrados em 
um mapa colaborativo, elaborado no Google My Maps para as oficinas do 
7o Seminário Docomomo São Paulo e que agora apresenta novas 
possibilidades de pesquisa sobre a produção no interior paulista.

Especificamente, as oficinas tiveram como objetivos: desenvolver habilidades 
e competências para identificar obras de arquitetura do movimento moderno 
remanescentes no recorte da paisagem estudada, com variadas tipologias. 
Discutir a produção moderna na cidade no contexto de formação de novos 
bairros e de transformação de paisagens urbanas já consolidadas. Sistematizar 
as informações coletadas em mapa colaborativo. Identificar elementos da 
produção moderna local, nela reconhecendo aspectos análogos e particulares 
em relação à arquitetura moderna hegemônica que comparece na bibliografia 
e que se refere, em grande maioria, a obras e arquitetos atuantes nos grandes 
centros urbanos, especialmente nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Nas cidades de Araraquara, Ribeirão Preto e São Carlos, onde foram 
desenvolvidas as oficinas aqui relatadas do 7o Seminário Docomomo São 
Paulo, há significativos exemplares da arquitetura moderna, nem sempre 
reconhecidos como patrimônio cultural ou devidamente preservados. Muitas 
edificações modernas já foram demolidas, algumas estão abandonadas e outras 
vêm sendo progressivamente descaracterizadas. Isso configura uma produção 
moderna regional difusa, cuja identificação e reconhecimento solicitam um olhar 
atento para as diversas escalas da arquitetura: do objeto como um todo até os 
seus mínimos elementos constitutivos. A tarefa de identificar esses fragmentos da 
arquitetura moderna, que já é complexa quando feita em campo, torna-se ainda 
mais desafiadora em um ambiente remoto, tal como aquele eleito para a 
realização da oficina em função do contexto da pandemia de Covid-19. Para 
minimizar tais dificuldades, os organizadores identificaram os elementos 
arquitetônicos recorrentes no repertório moderno das cidades de estudo, com 
base em pesquisas acadêmicas e levantamentos de campo anteriormente 
realizados, e elaboraram um dicionário visual para os participantes de cada 
oficina. Dicionário visual esse que é apresentado a seguir, com exemplos 
provenientes de edificações encontradas nas três cidades.

introdução
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ribeirão preto

araraquara

são carlos

são paulo
0 50

Fig. 1 Fotografia aérea das cidades de estudo. 
Fonte: Google Earth Pro, 2020.
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brises

(página anterior)
Fig. 2 Mural da Sociedade Recreativa - Ribeirão Preto 

Foto: Ana Cirigliano

(página ao lado)
Fig. 3 Brises

1. Edifício das Bandeiras
R. Tibiriçá, 656 - Ribeirão Preto

2. Cine Cauim
R. São Sebastião, 920 - Ribeirão Preto

3. R. Amador Bueno esq. R. Duque de Caxias - Ribeirão Preto

4. Edifício Joaquim Firmino
R. São Sebastião, 362 - Ribeirão Preto

5. Prefeitura Municipal de Araraquara
R. São Bento, 840 - Araraquara

6.  Edifício Conde do Pinhal
R. Major José Inácio, 2050 - São Carlos

Fotos:
 [1 a 4] Ana Teresa Cirigliano Villela

[5] Cristiane Kröhling Pinheiro Borges Bernardi
[6] Adriana Leal de Almeida

 

Anteparo composto por uma série de 
peças, em geral placas estreitas e 
compridas, colocado em fachadas, para 
reduzir a ação direta do sol. Suas peças 
podem ser móveis ou fixas, dispostas na 
horizontal ou vertical. 
Quando convenientemente disposto, 
protege o interior do prédio da excessiva 
insolação preservando a visão para o 
exterior.
(ALBERNAZ; LIMA, 1997-1998)
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co(m)bogós

(página ao lado)
Fig. 4 Cobogós

1. Edifício Padre Euclides
R. Visconde de Inhaúma, 490 - Ribeirão Preto

2. Edifício dos Bancários
R. Lafaiete, 552 - Ribeirão Preto

3. Edifício Centenário
R. Barão do Amazonas, 415 - Ribeirão Preto

4. Edifício Aplu-Aorp
R. Amador Bueno, 253 - Ribeirão Preto

5. Solar Bartolomeu de Gusmão
R. Vítor Manoel Souza Lima, 328 - São Carlos

6. Escola Antonio Adolfo Lobbe
R. Santa Isabel, 12 - São Carlos 

Fotos:
[1 a 4] Ana Teresa Cirigliano Villela

[5] Caroline Niitsu de Lima
[6] Rachel Bergantin 

 

Nome que se dá ao tijolo furado ou ao 
elemento vazado feito de cimento 
empregado na construção de paredes 
perfuradas, cuja função principal seria a 
de separar o interior do exterior, sem 
prejuízo da luz natural e da ventilação.
CORONA; LEMOS, 2017)
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coberturas

(página ao lado)
Fig. 5 Coberturas e marquises

1. Mercado Central
R. São Sebastião, 30-130 - Ribeirão Preto

2. Sociedade Recreativa
Av. Nove de Julho, 299 - Ribeirão Preto

3. R. Prof. Ernfrid Frick, 583 - São Carlos

4. Rodoviária de São Carlos
R. César Ricomi, 191 - São Carlos

5. Ginásio de Esportes Castelo Branco (Gigantão)
Av. La Salle, s/n - Araraquara

Fotos: 
[1.2] Ana Teresa Cirigliano Villela

[3] Flávia MonteiroCavicchioli 
[4 e 5] Maísa Fonseca de Almeida 

4

Genericamente o termo designa o 
conjunto dos elementos dos sistemas 
de proteção dos edifícios. (...) Diz-se 
cobertura de telhado, de laje 
impermeabilizada, etc.
(CORONA; LEMOS, 2017)

5
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escadas

(página ao lado)
Fig. 6 Escadas e rampas

1. Umuarama Recreio Hotel
Praça Mário de Andrade, 140 - Ribeirão Preto

2.  Residência Santa Luzia 2
Av. Santa Luzia ,167- Ribeirão Preto

3. - São CarlosR. São Sebastião, 1800 

4. Residência Jorge Miguel
R. São Sebastião, 1741 - São Carlos

5. Teatro Municipal de Araraquara
Av. Bento de Abreu, 541 - Araraquara  

Fotos: 
[1] Ana Teresa Cirigliano Villela 

 [2] Rita Fantini de Lima
[3] Flávia MonteiroCavicchioli 

[4] Gabriela Peron
[5] Cristiane Kröhling Pinheiro Borges Bernardi

 

5

Elemento de composição arquitetônica 
cuja função é proporcionar a possibilidade 
de circulação vertical entre dois ou mais 
pisos de diferentes níveis, constituído de 
uma sucessão de degraus.
(CORONA; LEMOS, 2017)
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esquadrias

(página ao lado)
Fig. 7 Esquadrias

1. Edifício São Marcos
R. Tibiriçá, 1006 - Ribeirão Preto

2. Edifício Ida
R. Duque de Caxias, 974 - Ribeirão Preto

3. Edifício Nove de Julho
Av. Nove de Julho, 113 - Ribeirão Preto

4. Edifício Tibiriçá
R. Tibiriçá, 248 - Ribeirão Preto

5. Residência Jesus Silva
R. Sete de Setembro, 2410 - São Carlos

6. Campus Unesp
Rod. Araraquara Jaú, km 01 - Araraquara

Fotos:
[1 a 4] Ana Teresa Cirigliano Villela

[5] Flávia Cavicchioli Monteiro
[6]  Vinicius Severino

 

1 2

3 4

5 6

Elemento destinado a guarnecer vãos de 
passagem, ventilação e iluminação. O 
termo é mais aplicado quando referido 
aos vãos de portas, portões e janelas.
(ALBERNAZ; LIMA, 1997-1998)
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marquises

(página ao lado)
Fig. 8 Esquadrias

1. Procuradoria Geral do Estado
R. Cerqueira César, 333 - Ribeirão Preto

2. Parque do Bicão - São Carlos

3. Residência Corsi
R. São Joaquim, 1680 - São Carlos

4. Campus Unesp 
Rod. Araraquara Jaú, km 01 - Araraquara  

Fotos:
[1] Gabriela Moura    

[2] Flávia Cavicchioli Monteiro
[3] Caroline Niitsu de Lima

[4]  Vinicius Severino

 

1

4

2

Alpendre em balanço, geralmente 
sustentado por mãos francesas, que 
serve para resguardar plataformas de 
estações, vitrines e mostruários de lojas, 
calçadas ou passeios, etc. Hoje em dia o 
termo está generalizado no linguajar 
comum designando praticamente todas 
as espécies de coberturas lateralmente 
abertas, ao lado dos edifícios.
(CORONA; LEMOS, 2017)

3
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murais artísticos

(página ao lado)
Fig. 9 Murais artísticos

1. Sociedade Recreativa
Av. Nove de Julho, 299 - Ribeirão Preto 

2. Mercado Central
R. São Sebastião, 30 - Ribeirão Preto

3.SESC
R. Tibiriçá, 50 - Ribeirão Preto

4.  Residência Corsi
R. São Joaquim, 1680 - São Carlos

5. Igreja Nossa Senhora das Graças . Painel de Sidney Rodrigues 
Avenida La Salle, s/n

Fotos: 
[1.2] Ana Teresa Cirigliano Villela

[3] Maísa Fonseca de Almeida
[4] Caroline Niitsu de Lima

[5] Lamís Martins Braga Gibran Malkomes

1

3

2

4

Superfície realçada por moldura, 
cordão, cercadura, relevo ou rebaixo, 
ou por uma cor ou uma textura 
diferenciada, em diversos elementos da 
construção, como paredes, muros e 
tetos. Pode ser decorado com pintura, 
recortes, baix -relevo e mosaicos ou ser o
liso. Pode ser cheio ou vazado. Pode ser 
parte integrante do elemento em que se 
encontra ou ser afixado neste. [...] Tem 
freqüentemente uma função decorativa.
(ALBERNAZ; LIMA, 1997-1998)

5

29

,,

,,



pilotis

(página ao lado)
Fig. 10 Pilotis

1. Edifício Ida
R. Duque de Caxias, 974 - Ribeirão Preto 

2. Umuarama Recreio Hotel
Praça Mário de Andrade, 140 - Ribeirão Preto

3. Edifício dos Bancários
R. Lafaiete, 552 - Ribeirão Preto

4. Clube Náutico
Rodovia Antonio Machado Sant'Anna, Km 63 - 255 - Araraquara  

Fotos: 
[1.2.3] Ana Teresa Cirigliano Villela

[4] Cristiane Kröhling Pinheiro Borges Bernardi

1

2

3

Conjunto de pilares ou colunas de 
sustentação, que permitem a utilização 
de espaço livre, não compartimentado. 
Em geral, está situado no andar térreo 
ou em pavimentos imediatamente 
superiores a ele. Foi uma solução 
amplamente utilizada na arquitetura 
moderna, constituindo um dos seus 
preceitos fundamentais. Tornou-se 
viável com o uso do concreto armado 
nas construções.
(ALBERNAZ; LIMA, 1997-1998)

4
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pastilhas
revestimentos:

(página ao lado)
Fig. 11 Revestimentos em pastilhas

1. Edifício A.H. Faria
R. Álvares Cabral, 848 - Ribeirão Preto

2. Edifício Salvador Spadoni 
R. Américo Brasiliense, 433  - Ribeirão Preto

. Edifício Ida3
R. Duque de Caxias, 974 - Ribeirão Preto

. 4 Residência Ferreira Martins
R. Major José Inácio, 2481 - São Carlos

5. Faculdade de Odontologia - Unesp
Avenida Espanha, 1056 - Araraquara

6. Residência Antoine Azouri
R. Dona Alexandrina, 1366 - São Carlos 

Fotos: 
[1 a 3] Ana Teresa Cirigliano Villela

[4] Flávia Cavicchioli Monteiro
[5] Lamís Martins Braga Gibran Malkomes

[6] Caroline Niitsu de Lima 

 

1

3

2

4

Pequena peça cerâmica, de formato 
hexagonal, circular, quadrado ou 
retangular, em geral com dimensões 
aproximadas de 2 cm, usada no 
revestimento de paredes e pisos ou 
na confecção de painéis decorativos. 
É um material impermeável, de fácil 
manutenção e boa conservação. Seu 
uso restringe-se, por vezes, devido à 
maior dificuldade de execução, em 
relação a outros tipos de ladrilho.
(ALBERNAZ; LIMA, 1997-1998)

5 6
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pedras

(página ao lado)
Fig. 12 Revestimentos em pedras

1. R. Tibiriçá,732 - Ribeirão Preto

2. Residência particular 
R. Sete de Setembro, 880 - Ribeirão Preto

3. Edifício Antônio L Velludo
R. Marechal Deodoro, 690 - Ribeirão Preto

4. R. Álvares Cabral, 572 - Ribeirão Preto

5. Edifício Pereira Ramos
R. Mariana Junqueira, 421 - Ribeirão Preto

6. Residência Sidney Terence
R. Marechal Deodoro, 2270 - São Carlos

Fotos: 
[1 a 5] Ana Teresa Cirigliano Villela 

[6] Caroline Niitsu de Lima
 

1 2

3

5 6

4

revestimentos:

Material duro, sólido, homogêneo e 
resistente, obtido da fragmentação de 
rochas. Empregada principalmente 
em alvenaria e revestimento de pisos e 
paredes.
(ALBERNAZ; LIMA, 1997-1998)
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reconhecimento do patrimônio 
moderno em Araraquara

1

Fig. X 
Foto: 

oficina
Fig. 13 Teatro Municipal  - Araraquara

Foto: Cristiane Kröhling Bernardi (2019)

1

Localizada na região central do Estado de São Paulo, Araraquara foi fundada 
em 1817, a partir de uma ocupação de povoamento que se formou em fins do 
século XVIII. Sua gênese e núcleo pioneiro desenvolveu-se a partir da Igreja 
Matriz.
No período da transição entre os séculos XIX e XX, observa-se um expressivo 
crescimento econômico e demográfico impulsionado principalmente pela vinda 
de imigrantes e alavancado com a criação da Estrada de Ferro Araraquara, 
que, a partir de 1885, conectou o município ao Porto de Santos. Neste período, 
a atividade de produção do café em Araraquara é intensificada, com a melhoria 
das condições de transporte de grandes colheitas, tanto para o mercado 
externo, pela cidade de Santos, quanto para o mercado interno consumidor.
A distribuição do núcleo urbano da cidade em 1900 concentrava-se na área 
envoltória da Igreja Matriz, entre o cemitério e a linha férrea. Devido à dinâmica 
econômica local, regida em grande parte pela produção cafeeira e de produtos 
agrícolas, Araraquara passa a se configurar como um centro urbano de 
referência, inserido em um processo de renovação estética arquitetônica e 
urbanística, segundo o anseio das elites locais e aspirações dos grandes centros 
urbanos nacionais e internacionais. Com a criação de novos parâmetros 
urbanísticos e construtivos por meio do Código de Posturas (1902) e do Plano de 
Melhoramentos (1906), sensíveis transformações conformam uma nova 
paisagem cultural na cidade. 
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As melhorias de infraestrutura com a qualificação de vias e espaços públicos 
foram implementadas até a década de 1920 e configuraram um processo de 
remodelação urbana capitaneado por recursos privados advindos 
principalmente da economia local e da produção cafeeira (BRANDÃO e 
TELAROLLI, 1998; DONATO, 2014).
Alterações expressivas marcaram este período, com a instalação de iluminação 
pública à luz elétrica e a substituição dos postes de madeira pelos postes de 
metal, alterando a fisionomia da cidade e proporcionando novas atividades 
produtivas do setor industrial (VARGAS, 2000).
As renovações estéticas arquitetônicas e urbanísticas são estruturadas com uma 
intensa arborização do espaço público através da criação de praças e 
bulevares. Em 1905, inicia-se uma política de arborização urbana e, em 1911, a 
aplicação do modelo urbanístico de Cidade-Jardim. Neste mesmo ano, 
aproximadamente quatro centenas de oitis são trazidos do Rio de Janeiro para 
compor o paisagismo da Rua Voluntários da Pátria (Rua 5) e Rua São Bento (Rua 
3). A partir da definição das alamedas dos Oitis, dois eixos praticamente 
paralelos cruzaram a cidade no sentido norte-sul, desenhando um novo traçado 
urbano sem o rigor da ortogonalidade e com quadras em dimensões variáveis.
A partir de 1920, as melhorias urbanas tornam-se mais constantes, movidas pelo 
anseio da elite local de construir uma cidade mais moderna, utilizando como 
referência as capitais do Rio de Janeiro e São Paulo. Como um dos primeiros 
espaços que seguem essa nova concepção, pode-se citar o edifício da 
Esplanada das Rosas. Também está relacionada a este período a construção de 
edifícios que buscam responder às novas demandas por espaços culturais, de 
convívio e de hospedagem, dentre eles, o Clube Araraquarense e o Teatro 
Municipal, demolido em 1966. A implantação destes edifícios na quadra rompe 
com a prática do desenho oitocentista, caracterizada por edificações alinhadas 
à testada da rua. 
Estabelece-se na malha urbana um quadrilátero demarcado ao sul pela igreja, 
localizados à leste o hotel, o teatro e o clube, à oeste a Câmara Municipal e o 
Grupo Escolar e à norte a Santa Casa e a Cadeia Pública.
Por outro lado, a construção da Igreja de Santo Antônio incentivou o 
povoamento da Vila Xavier, que em pouco tempo se constituiu no primeiro distrito 
industrial da cidade, expandindo seus limites para além da ferrovia.

1
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3 4
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6
7

Fig. 14 Mapa da expansão urbana de Araraquara 1900-1929
Elaborado por Cristiane Kröhling Bernardi

1- Grupo Escolar
2- Câmara
3- Santa Casa 
4- Cadeia
5- Teatro 
6- Clube Araraquarense
7- Hotel

Perímetro urbano em 1900

Perímetro urbano em 1929

Perímetro urbano em 1963

Alamedas dos Oitis

Linha Férrea

Cemitério

Igreja Matriz

Estação Ferroviária
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No período posterior à Segunda Guerra Mundial, as cidades médias do interior 
paulista assistiram à retomada da produção industrial e à diversificação da 
economia, caracterizando um novo momento de modernização dos repertórios 
arquitetônicos públicos e privados. Inicialmente, esse repertório se manteve 
relacionado, principalmente, à influência Art Decó e à atualização do 
neocolonial. 
A partir do final da década de 1940 e início de 1950, com um significativo 
aumento da população urbana, alguns núcleos e sedes regionais de 
administração pública passaram a se instalar em Araraquara, conjuntamente às 
primeiras instituições de ensino superior, e demandaram a construção de novas 
edificações e a elaboração de planos urbanos.
Principalmente a partir do golpe militar de 1964, a reestruturação das instituições 
governamentais resultou em uma reorientação dos eixos de expansão da 
indústria paulista, que acompanhava os altos índices de industrialização e 
urbanização do país. Muitas cidades empreenderam ações de modernização 
do aparato construído e dos espaços urbanos, contemporaneamente a um 
processo que tem sido chamado de difusão da arquitetura moderna no território 
nacional (ALMEIDA, 2015).
As regiões do Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto e a Região 
Central, que engloba São Carlos e Araraquara, passaram a atrair mais 
investimentos públicos e privados. As duas últimas cidades foram as primeiras a 
se beneficiar com a ferrovia e posteriormente a receber infraestrutura viária.
Com os sistemas de transportes em expansão, o Estado de São Paulo se 
consolidou como um importante centro nacional, enquanto diversas prefeituras 
de municípios paulistas promoveram políticas de incentivos financeiros para 
atração de grandes empresas para a região (NEGRI, 1996). 
O interior se beneficiou de obras financiadas pela Companhia de Habitação 
Popular (COHAB), pelos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs), pela Caixa 
Estadual de Casas para o Povo (CECAP), pelo Plano de Ação do Governo 
Carvalho Pinto (PAGE) e a partir da década de 1970, pelo Projeto Cura e o 
Programa de Cidades Médias.
O primeiro pacote de ações desse último financiamento envolveu, dentre outros, 
os municípios de Araraquara, São Carlos e Ribeirão Preto (DONATO, 2014). 
Entre 1950 e 1970, observa-se também a construção de equipamentos 
esportivos promovidos pelo interesse municipal em receber eventos dos Jogos 

Fig. 15 Região central de Araraquara em 1972: ao centro, a Matriz; à esquerda, o Banco do Brasil (David Libeskind, 
1955-65); à direita, o Hotel Eldorado Morada do Sol (João Walter Toscano, Odiléia Setti Toscano e Massayoshi 

Kamimura, 1967-76) 
Fonte: Museu da Imagem e do Som Maestro José Tescari 

Abertos do Interior. Data desse período a construção do Ginásio Municipal 
Castelo Branco (1966), projeto dos arquitetos araraquarenses Luís Ernesto do 
Vale Gadelha e Jonas Farias, com estrutural do engenheiro Pietro Candreva. 
Além do incremento de obras públicas, observa-se um grande número de 
edificações de caráter privado, edifícios bancários, comerciais, de hotelaria, 
clubes, centros esportivos.
Alguns desses equipamentos, que foram implantados na área de expansão 
norte, alavancaram a construção de uma série de exemplares da arquitetura 
moderna na cidade e um processo de modernização devido também à 
industrialização da agricultura, impulsionado pela expansão do setor 
agroindustrial a nível regional, com destaque em Araraquara para a produção 
sucroalcooleira. 
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Fig. 16 Ginásio de Esportes Castelo Branco (Gigantão), projetado 
por Luiz Ernesto do Valle Gadelha e Jonas Faria . Av. La Salle, s/n

Foto: Maísa Fonseca de Almeida, 2020

Tais obras propiciaram a atuação dos primeiros 
arquitetos modernos na região, entre os quais, Oswaldo 
Arthur Bratke com a sede do Departamento de Estradas 
de Rodagem - DER (1948), e Oscar Valdetaro com o 
Serviço Especial de Saúde de Araraquara - SESA 
(1947-51). 
O SESA, implantado em um terreno de esquina na 
região central, articula-se em três níveis nos quais 
destaca-se a modulação estrutural marcada no térreo 
pelos pilotis, no corpo central pelos brises e no 
coroamento pelas sacadas do alojamento. A planta 
adota um sistema binuclear com o bloco principal 
concentrando os serviços de saúde e aberto à cidade e 
um corpo menor aberto ao pátio interno, que acomoda 
estacionamento e depósitos.
O escr i tór io do DER organiza um programa 
relativamente extenso em dois pavimentos, incorpora 
elementos pré -fabricados como os brises em 
fibrocimento e traz uma proposta de planta flexível 
adotando divisórias internas em madeira.
O primeiro inventário sobre arquitetura moderna na 
cidade foi realizado pelos arquitetos René Antônio 
Nusdeu, Francisco José Santoro e Eduardo Lauand 
Sobrinho. Este primeiro inventário e algumas 
publicações em periódicos especializados em 
arquitetura e urbanismo, como as revistas Acrópole e 
Habitat, revelam uma atividade profissional e obras 
significativas de arquitetos modernos na cidade, dentre 
as quais se destaca a atuação do Escritório Técnico Rino 
Levi e de João Walter Toscano, Odiléia Settti Toscano e 
Massayoshi Kamimura.
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privilegiando áreas de uso coletivo.
Sobrinho et al (1999) registram também a presença de alguns exemplares 
modernos no quadrilátero central e ao longo do eixo de expansão norte, mas 
destacam a importância do Campus da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP) no processo de difusão de uma linguagem moderna na 
cidade.
Levantamentos recentes decorrentes de pesquisas de Mestrado e Doutorado 
realizadas no âmbito do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Dois importantes exemplares ficaram a cargo destes últimos, a Faculdade de 
Filosofia (1969), do campus da Universidade Estadual Paulista "Júlio de 
Mesquita Filho" (UNESP), atual Departamento de Antropologia, Política e 
Filosofia, com projeto estrutural do engenheiro Siguer Mitsutani e o Hotel 
Eldorado Morada do Sol (1967), obra que apresenta uma referência ao 
Conjunto Nacional em São Paulo, de David Libeskind. 
O conjunto residencial Cidade Nova Araraquara, no bairro do Carmo, projeto 
do escritório técnico Rino Levi, com autoria de Roberto Cerqueira César e Luís 
Roberto Carvalho Franco, em 1967, é outra obra a ser destacada. Incorpora  a 
área pública do bosque como jardim, restringindo o acesso de veículos e Fig. 17 Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, no campus da UNESP de Araraquara, 

projetado por João Water Toscano, Massayoshi Kamimura e Odiléa Setti Toscano 
Foto: Vinicius Severino



de São Paulo (IAU/USP) têm colocado nova atenção ao processo de difusão da 
arquitetura moderna no interior do Estado de São Paulo.
Especificamente com um olhar para a região de São Carlos e Araraquara, é 
importante mencionar a pesquisa de Doutorado, em curso, de Cristiane Kröhling 
Pinheiro Borges Bernardi, orientada pelo Prof. Dr Carlos Alberto Fereira Martins. 
A pesquisa trata diretamente da difusão da arquitetura moderna na região 
central do Estado de São Paulo e tem se dedicado à identificação e levantamento 
desses exemplares, bem como de seus autores, trazendo contribuições para a 
documentação dessa produção, em grande parte desconhecida.
Vale também ressaltar que desde 2020, a pesquisadora Maisa Fonseca de 
Almeida tem desenvolvido pesquisa sobre o tema da arquitetura moderna pela 
Universidade de Araraquara, e, em 2021, desenvolverá o projeto de pesquisa 
sobre a obra residencial do arquiteto e urbanista Paulo Barbieri, com apoio de 
agência de fomento à pesquisa.
Bernardi, Almeida e outros pesquisadores, que também colaboraram para a 
realização dessas oficinas, integram uma rede de pesquisadores vinculados a 
Instituições de Ensino Superior de cursos de Arquitetura e Urbanismo no interior 
do Estado de São Paulo que, em 2018, uniu-se como um Grupo de Trabalho (GT) 
para desenvolver pesquisas conjuntas sobre o moderno no interior deste estado.
Em Araraquara, tal produção mostra-se mais expressiva a partir dos anos 1960, 
relacionada principalmente a arquitetos que atuavam na capital, mas também a 
arquitetos araraquarenses que retornaram à cidade após formados, como 
Arnaldo Gonzales Palamone Lepre, Nelson Barbieri e Paulo Barbieri, egressos 
da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil (FNA) e 
Francisco José Santoro, formado pela Universidade Federal do Paraná.
Arnaldo Palamone Lepre teve uma importante atuação pública, na configuração 
de novos aspectos arquitetônicos e urbanísticos modernizantes na cidade. Como 
diretor de obras da Prefeitura Municipal de Araraquara, desempenhou papel 
importante nas concepções urbanísticas e realizou projetos de praças e 
equipamentos públicos, dentre eles, o atual edifício sede da Prefeitura (projeto 
de 1969 e inauguração 1973), implantado no Boulevard das Rosas, importante 
núcleo de transformações urbanas na virada do século XIX. 
Paulo Barbieri é autor de obras comerciais, institucionais e de um conjunto 
expressivo de obras residenciais, nas quais prevalece o uso de novas técnicas 
construtivas e materiais, uma busca pela racionalização da construção, uma 

linguagem arquitetônica marcada pelo concreto aparente e coberturas em lajes, 
e que encontra como referência a arquitetura de Oscar Niemeyer, Le Corbusier, 
Frank Lloyd Wright e Alvar Aalto. 
Barbieri também desempenha uma atuação pública, participando das equipes 
que desenvolveram os planos diretores das cidades de Matão, Sertãozinho e 
Araraquara durante os anos 1970. Sua atuação no desenvolvimento de planos 
urbanísticos está relacionada à sua formação na FNA e aos preceitos de Anhaia 
Mello, que na década de 1950 desempenhou um importante papel nas 
primeiras discussões sobre a formulação de um Plano Diretor para a cidade.
Francisco Santoro formado em 1969 pela Universidade Federal do Paraná, é 
autor de obras importantes na região, dentre elas o atual teatro municipal (1974-
77) em que divide a sua autoria com Arnaldo Palamone, o Ginásio de Esportes 
de Sertãozinho e o conjunto de edifícios do Clube Náutico. Sua produção revela 
aproximações a Le Corbusier, Vilanova Artigas e reflete aspectos da arquitetura 
paranaense, em especial as obras de Luiz Forte Netto e José Maria Gandolfi.
São também representativas as obras de arquitetura bancária, como o Banco do 
Brasil, projeto de David Libeskind (1955-65), a Caixa Econômica Estadual de 
Célio Pimenta (196-) e o Banco do Comércio e Indústria de São Paulo de 
Elisiário Bahiana (1963) que conciliam um programa multifuncional de serviços 
e moradia.

Fig. 18 Prefeitura Municipal de 
Araraquara, projetada por 

Arnaldo Palmone Lepre (1968) 
Fonte: IBGE . Acervo dos 

Municípios Brasileiros (19-)
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Fig. 19 Teatro Municipal de Araraquara projetado por Francisco José Santoro e Arnaldo G. Palamone Lepre
Fonte: Museu da Imagem e do Som de Ararquara (s/d)
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(página anterior)
Fig. 20 Fotografia aérea de Araraquara

Fonte: Google Earth Pro, 2020

(página ao lado)
Fig. 21 Araraquara: mapa com recorte da 

região central e da Vila Ferroviária. 
Fonte: Elaborado pelos autores a partir do 

Google My Maps.
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araraquara

1. Campus Unesp
Rod. Araraquara Jaú, km 01

2. Igreja Nossa Senhora das Graças
Av La Salle, s/n 

3. Sede Regional DER
R. Castro Alves, 1271

4. Fórum
R. dos Libaneses, 1998

5. Concessionária GM
R. 7 de setembro, 1555 

6. Clube Araraquarense
R. D. Pedro II, 1192

7. Faculdade de Odontologia Unesp
R. Humaitá, 1740 

8. Serviço Especial de Saúde SESA
R. Itália, 1677

9. Hotel Morada do Sol
Av. Brasil, 477

10.  Edifício Banco do Brasil
R. Padre Duarte, 1355

11. Edifício Caixa Econômica Federal
Av. Brasil, 435

12. Prefeitura Municipal
R. São Bento, 840

13. Teatro Municipal
Av. Bento de Abreu, 541

14. Ginásio de Esportes C. B. (Gigantão) 
Av. La Salle, s/n
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(página ao lado)
Fig. 22 Edificações modernas localizadas na região 

central e sul mapeadas para a oficina 
Fonte: Elaborado pelos autores no Google My Maps

(página seguinte)
Fig. 23 Fotos das edificações mapeadas 

Fonte: Google Street View

  Rod. Washington Luiz

0 300 600m

54



1 6

8 10 13

16

3 5

9

73 5

4

7

8

9

11

12

13

14

2

56 57



centro E1

(página ao lado)
Fig. 24a Edificações modernas localizadas na região central 1 

mapeadas durante a oficina
Fonte: Elaborado pelos equipes da oficina no Google My Maps

(páginas seguintes)
Fig. 25 Fotos das edificações mapeadas pelas equipes 

Fonte: Google Street View 
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centro E2

(página ao lado)
Fig. 24b Edificações modernas localizadas na região central 2 

mapeadas durante a oficina
Fonte: Elaborado pelos equipes da oficina no Google My Maps

(páginas seguintes)
Fig. 26 Fotos das edificações mapeadas pelas equipes 

Fonte: Google Street View 
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centro E3

(página ao lado)
Fig. 24c Edificações modernas localizadas na região central 3 

mapeadas durante a oficina
Fonte: Elaborado pelos equipes da oficina no Google My Maps

(páginas seguintes)
Fig. 27 Fotos das edificações mapeadas pelas equipes 

Fonte: Google Street View 
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vila ferroviária E4

(página ao lado)
Fig. 28 Edificações modernas localizadas na região da 

Vila Ferroviária mapeadas durante a oficina
Fonte: Elaborado pelas equipes da oficina no Google My 

Maps

(página seguinte)
Fig. 29 Fotos das edificações mapeadas pela equipe 

Fonte: Google Street View. 
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resultados

Araraquara concentra uma grande parte de sua produção moderna em dois 
núcleos, na região central e no bairro da Vila Ferroviária. O primeiro núcleo 
apresenta maior adensamento urbano e grande número de edifícios altos, 
representando o início do processo de verticalização e renovação estética da 
paisagem cultural da cidade, com a demolição de algumas edificações mais 
antigas para a construção de novos espaços e edifícios. O segundo núcleo 
reflete o processo de espraiamento com a incorporação de novos loteamentos e 
constitui-se como uma área de expansão a partir dos anos de 1960. 
A oficina concentrou suas atividades nestas duas regiões da cidade e se 
estruturou na divisão e organização de quatro equipes de trabalho. Cada 
equipe de participantes foi acompanhada por monitores, buscando por meio do 
percurso virtual identificar obras que apresentassem características modernas. 
Embora cada equipe tenha desenvolvido sua própria dinâmica, todas seguiram 
uma mesma metodologia de identificação da obra, de seus elementos e registro 
de informações e imagens, utilizando a base de dados do Google My Maps.
O exercício de reconhecimento foi realizado em salas virtuais simultâneas, 
divididas por equipe e, ao final, os participantes foram novamente agrupados 
retornando à sala principal para compartilhar os resultados e debatê-los 
coletivamente. 
A possibilidade de rotacionar o olhar do observador no percurso virtual, 
visualizando a edificação sob diferentes ângulos, bem como o acesso a 
imagens de diferentes períodos, recurso disponibilizado pela ferramenta do 
Google Street View, possibilitou uma melhor percepção da composição plástica 
e formal da obra e a observação de sua evolução ao longo do tempo. Vale 
observar que em Araraquara as imagens mais antigas deste recurso datam de 
2011. Diante de seus elementos caracterizantes, foi salientado o maior interesse 
despertado por algumas obras em detrimento de outras. Tal interesse, por vezes, 

proporcionou um envolvimento maior da equipe, discutindo de forma mais 
aprofundada sobre seus elementos e despertando a curiosidade por mais  
informações, tais como autoria, data de construção, etc. 
A partir do levantamento, foi possível evidenciar a ausência de uma transição 
bem definida ou claramente determinada entre movimentos arquitetônicos e 
estilos, pois algumas obras identificadas apresentavam características que se 
aproximam do moderno, mas também do Art Decó. 
Estas obras foram mantidas no inventário resultante da oficina buscando 
representar um momento de transição, em que se observa certa geometrização 
e simplificação das fachadas.
O ato de caminhar com o olhar direcionado, segundo o objetivo da atividade, 
foi importante na construção de uma nova percepção sobre o moderno em 
relação à cidade. Segundo esta perspectiva, o conjunto de obras observado 
revelou em alguns momentos a produção de uma arquitetura mais rigorosa, com 
maior domínio da técnica e dos sistemas construtivos, questão que regia os 
princípios compositivos da ordem e do ritmo dos elementos. 
Em edificações residenciais unifamiliares na Vila Ferroviária, observou-se a 
presença de coberturas horizontalizadas, com baixa inclinação e beirais 
projetados, a estrutura em concreto deixada à mostra, o uso do tijolo à vista e a 
pedra como material de revestimento de paredes e planos, constituindo murais 
ou cobrindo uma superfície inteira.
O revestimento em pedra suscitou uma discussão sobre a sua apropriação não 
apenas como um elemento local, marcando presença também nas obras 
residenciais da capital do estado. Num primeiro momento, com o uso da pedra 
bruta, em seguida com acabamento levigado, e num terceiro momento com 
seixos rolados, bastante característicos da arquitetura moderna brasileira.  
Destacou-se também que as pedras fazem referência às Case Study Houses e à 

74 75



arquitetura de Richard Neutra e Frank Lloyd Wright, elemento que na arquitetura 
moderna brasileira foi apropriado com diferentes possibilidades compositivas, 
utilizando-se não apenas do assentamento horizontal, tradicional na arquitetura 
americana. A aplicação da pedra também foi reconhecida como elemento 
paisagístico, por exemplo, como pavimento de calçadas da Vila Ferroviária, 
reproduzindo padrões de desenhos do projeto de Roberto Burle Marx para o 
calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Observou-se que algumas obras, tanto do primeiro quanto do segundo núcleo, 
refletem um período com uma produção caracterizada por uma maior 
apropriação da racionalidade construtiva, com uso de elementos pré-
fabricados e a presença de uma modulação na qual a estrutura se revela também 
como elemento plástico. 
Outras obras apresentam a cobertura mais horizontalizada, a ideia de marquise 
que se estende além do corpo do edifício e a incorporação de uma linguagem 
que se apropria de elementos e sistemas construtivos presentes em obras 
produzidas não só em São Paulo, mas em outras capitais brasileiras.
As equipes que percorreram a Vila Ferroviária relataram a dificuldade do 
reconhecimento de alguns elementos devido à horizontalidade da obra, e a 
presença de muros, gradis e vegetação que ocultam ou dificultam a visualização 
a partir do percurso externo. 
As equipes que percorreram a região central observaram que muitos dos 
elementos característicos dessa produção estão revestidos nos primeiros 
pavimentos por painéis e letreiros de propaganda, dificultando a identificação 
do edifício e até mesmo eliminando a possibilidade de reconhecimento de suas 
características originais, ao nível do pavimento térreo. No entanto, desviando o 
olhar para os andares superiores, foi possível identificar a presença de anteparos 
de proteção solar, esquadrias e outros elementos da época, ainda preservados. 

Este cenário atual, que expõe a necessidade de um maior reconhecimento da 
produção da arquitetura moderna, comum a muitos municípios brasileiros, 
acentua o ofuscamento de uma produção que reúne edifícios de autoria de 
importantes arquitetos brasileiros.
O resultado da oficina reforçou a urgência de ações de conservação e 
preservação que visem não apenas documentar essas obras, mas tornar a 
documentação pública. De uma maneira geral, todas as equipes destacaram 
o desejo de dar seguimento à investigação iniciada por meio da atividade, e 
de ampliar a análise incorporando também outros aspectos, tais como, o 
papel do paisagismo, as relações que se estabelecem a partir da 
implantação do edifício no lote, a composição plástica e formal da edificação 
e os murais artísticos. Destes novos interesses, destaca-se a importância de 
melhor compreender a procedência dos materiais construtivos aplicados nas 
obras e elementos do paisagismo, buscando analisar também estas 
diferenças e similaridades entre a produção moderna do interior do Estado de 
São Paulo e da capital, e de outras regiões do contexto nacional e 
internacional.
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a produção arquitetônica moderna 
em Ribeirão Preto

Para traçar o surgimento da arquitetura moderna em Ribeirão Preto é importante 
entender brevemente o contexto em que se formou a cidade. Ribeirão Preto se 
constituiu na região onde hoje existe a Avenida Jerônimo Gonçalves, por onde 
passa o Ribeirão Preto. Os primeiros pontos de ocupação da cidade foram o 
núcleo Senador Antônio Prado, que depois viria a ser desmembrado em vários 
bairros (Campos Elísios, Ipiranga, etc), mais a sul o bairro Santa Cruz do José 
Jacques, e o que conhecemos hoje como o Quadrilátero Central (contido entre 
as Avenidas Jerônimo Gonçalves, Nove de Julho, Francisco Junqueira e 
Independência). 
O Quadrilátero Central é o local em que residia uma população cujo nível 
socioeconômico permitia a contratação de profissionais para fazer projetos. 
Quando em meados da década de 1950, a região começa a ficar adensada, 
com congestionamentos, diversas sedes de bancos e demais serviços, essa 
população busca aos poucos por regiões mais tranquilas, mas ao mesmo tempo 
próximas do Quadrilátero Central. Essa primeira região ocupada foi a Avenida 
Nove de Julho que à época era o limite da cidade (não por coincidência, a partir 
dessa avenida é que vai se dar a expansão sul da cidade, que continua até os 
dias atuais). 
Esses bairros que vão surgir a partir do Quadrilátero Central, especialmente o 
Jardim Sumaré, constroem uma paisagem urbana moderna através das 
arquiteturas pontuais nos lotes, em uma região estritamente residencial onde vão 
atuar esses arquitetos que chegam a Ribeirão Preto na década de 1950.  2

Fig. 30 Hotel Umuarama - Ribeirão Preto
Foto: Ana Teresa Cirigliano Villela 

oficina
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Fig. 31 Mapa da evolução urbana de Ribeirão Preto.
Fonte: ZAMBONI, 2018.
Autora: Tatiana de Souza Gaspar



No início dos anos de 1950, chegam então os primeiros arquitetos formados no 
Mackenzie e FAUUSP. Ijair Cunha, formado em 1951 na FAU e Cássio Pinheiro 
Gonçalves formado no Mackenzie em 1950. Em um primeiro momento, atuam 
na cidade separados, mas depois se unem, fundam um escritório de projetos e 
uma construtora, produzindo importantes obras na cidade, como os três 
exemplares a seguir.

Nessa mesma época, final da década de 1940 e início da década de 1950, é 
que surge a arquitetura moderna em Ribeirão Preto. Começam a ser construídas 
arquiteturas apoiadas em um imaginário moderno. Em um primeiro momento 
isso se dá pelas mãos dos engenheiros e dos engenheiros arquitetos, e a partir 
dessa primeira metade da década de 1950 na produção dos arquitetos e 
urbanistas que chegam à cidade, formados nas primeiras turmas dos cursos de 
arquitetura do Mackenzie e da USP. 
Um engenheiro importante nesse primeiro momento foi Hélio Fóz Jordão, que 
projetou muitos exemplares na cidade, em que é possível notar o repertório 
incorporado nos projetos: a estrutura independente dos fechamentos, balanços 
estruturais, cortinas de vidro, etc. Jordão tem importantes obras no Quadrilátero 
Central e em outras regiões da cidade (também projetaria o bairro Jardim 
Recreio e o hotel Umuarama de campo alguns anos depois). 

Outro profissional de destaque é Manoel Carlos Gomes de Soutello, que chega 
a Ribeirão Preto nessa mesma época, vindo de São Paulo, onde havia se 
formado na primeira turma de engenheiros arquitetos do Mackenzie em 1939. 
Além de uma obra importante, muitos edifícios e casas, teve também papel 
significativo como docente, sendo professor no primeiro curso de arquitetura da 
cidade na década de 1980. 
A Avenida Nove de Julho é ocupada nesse momento por residências, cujo 
imaginário moderno é notável, onde era possível ver o desenvolvimento do 
repertório: marquises, formas sinuosas, pilares destacados das fachadas etc. 

Fig. 32 Rua São 
Sebastião, trecho 
próximo a Rua Visconde 
de Inhaúma. À esquerda, 
prédio da ACI. Foto 
Postal Colombo, 1956. 
Fonte: APHRP

Fig. 33 Primeira 
Residência José 
Penteado, 1955, 
projetada pelo Arq. 
Ijair Cunha. Fonte: 
Acervo do Arq. Valter 
Luís Secco Felix 
(1987).

Residência José Penteado, 1955 
Projeto: Ijair Cunha 

Essa casa, já demolida, marca importante diferença na construção da paisagem 
da cidade, onde já é possível visualizar a formação do arquiteto e urbanista. Do 
ponto de vista formal, geométrico, a casa já é muito à frente da produção 
anterior: é possível ler a preocupação de delimitar claramente volumes e planos, 
que estão ligados de alguma maneira à uma questão construtiva, mas que não 
apenas constroem essa arquitetura, mas de fato possibilitam a definição desses 
planos de transparência (vidro, serralheira) e de opacidade (pedra). 
Também se observa a importância da formação urbanística: a maneira como 
Ijair Cunha implanta a casa com um recuo frontal generoso, encostando nas 
laterais, permitindo uma área de jardim oferecida à cidade, cujo limite se dá por 
um gradil baixo, cuja preocupação de formar planos vai construindo uma dobra 
inusitada, inesperada. Isso é importante para esses arquitetos: a maneira como 
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essa arquitetura é apreendida da rua, como se não houvesse uma separação 
entre o lote privado e o espaço público. Aquilo que o professor de Ijair, Vilanova 
Artigas dizia “a casa não termina na soleira da porta”.

No projeto é possível aferir essa generosidade urbana e essa “complexidade 
simples”, as escadas, os meios níveis acompanhados de coberturas inclinadas 
impermeabilizadas, espaços exíguos possibilitados pela maneira como 
condensa a construção.

Fig. 34 Desenhos técnicos da primeira Residência José Penteado, 1955, projetada pelo Arq. Ijair Cunha. Fonte: 
Acervo do Arq. Valter Luís Secco Felix (1987).

Residência Costa Couto, 1959 (Casa das Paineiras)
Projeto: Gonçalves e Cunha Arquitetos  

Sede da Sociedade Recreativa e de Esportes de Ribeirão Preto, 1962
Projeto: Gonçalves e Cunha Arquitetos 

Fig. 35 Residência 
Costa Couto, 1959, 
projetada por 
Gonçalves e Cunha. 
Fonte: Acervo dos 
arquitetos Rita Fantini e 
Onésimo Carvalho, 
possivelmente 
registrada por Tony 
Miyasaka entre 1972 
e 1976.

Fig. 36 Sede da 
Sociedade Recreativa 
e de Esportes de 
Ribeirão Preto, 1962, 
projetada pelos 
arquitetos Cássio 
Pinheiro e Ijair Cunha. 
Fonte: Acervo de 
Hermano Teixeira 
Machado (1985)

Outro exemplar importante também já demolido é a famosa Casa das Paineiras, 
que ficava próxima da Avenida Nove de Julho, esquina da Rua Amador Bueno, 
projetada por Ijair Cunha e Cássio Pinheiro Gonçalves em sociedade. 
Nessa obra a topografia original é apropriada, tirando partido dos desníveis do 
terreno e de uma condicionante importante: três paineiras existentes. A 
construção desvia, abraça, incorpora elas como contraposição aos planos 
horizontais da casa. Nos croquis é possível observar essa apropriação tomada 
como partido projetual, também em corte (com lajes desencontradas em 
diferentes alturas). 

Talvez a obra mais conhecida da dupla, a Sede da Sociedade Recreativa, ou 
Recra como é conhecida. A obra encontra-se descaracterizada depois de 
algumas reformas que não respeitaram o projeto original. 
O edifício tem uma situação preexistente de um clube, que sob um ponto de vista 
de contexto não ofertava uma situação possível de partido, entretanto no 
momento em que o projeto é proposto, quase que se constrói uma pequena 
cidade: é possível observar nos desenhos “ilhas” de geometria livre dentro de 
uma malha regular de pilares, com generosos espaços, rampas ligando os 
diferentes níveis de piso, um mini ambiente urbano. O edifício não é uma casa, 
mas é possível observar essa gradação de escalas. Projetam então, como vai 
dizer Artigas “as casas como as cidades, as cidades como as casas”. 
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a_partir_das_lentes_de_Tony Miyasaka
arquitetura moderna em ribeirão preto



(página anterior)
Fig. 37 Umuarama Recreio Hotel.

Fonte: Acervo Tony Miyasaka 

(página ao lado)
Fig. 38 Associação Comercial de Ribeirão Preto (ACIRP)

Fonte: Acervo Tony Miyasaka

Além dos instrumentos necessários para o reconhecimento da arquitetura 
moderna remanescente na paisagem atual, Ribeirão Preto conta com ricos 
acervos documentais, de domínio público e particular, que são fundamentais 
para que se possa discutir, reconhecer e proteger esse legado. Dentre eles, 
destaca-se o acervo do fotógrafo Tony Miyasaka, sob curadoria de Elza 
Miyasaka, que gentilmente cedeu as fotografias reproduzidas a seguir. Mais do 
que registros documentais, as fotografias revelam o olhar de um profissional que 
colaborou com a construção de um imaginário moderno em Ribeirão Preto e 
região. 
Para além das edificações modernas, os recortes das imagens permitem ainda 
entrever uma cidade em (re)construção. Uma cidade que deixava de lado os 
traços ecléticos, fortemente associados ao período áureo do café, e assumia 
uma nova linguagem, que se dava tanto no uso de novos elementos e materiais 
quanto nas soluções de volumetria e implantação. 
Para essa oficina, foram selecionadas imagens capturadas por Tony Miyasaka 
no Centro de Ribeirão Preto, com vistas à constituição de um referencial, ainda 
que breve, sobre as fontes para o estudo e o reconhecimento da produção 
moderna na cidade.
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Fig. 39 Casa das Paineiras e Edifício Nove de Julho
Acervo Tony MiyasakaFonte: 



Fig. 40 Banco do Brasil
Fonte: Acervo Tony Miyasaka



Fig. 41 PRA-7
Acervo Tony MiyasakaFonte: 



Fig. 42 Sociedade Recreativa
Fonte: Acervo Tony Miyasaka



Fig. 43 SESC
Fonte: Acervo Tony Miyasaka
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(página ao lado)
Fig. 45 Indicação do Centro e do 

recorte territorial da oficina 
Fonte: Elaborado pelos autores a 

partir do Google My Maps.

(página anterior)
Fig. 44 Fotografia aérea de 

Ribeirão Preto
Fonte: Google Earth Pro, 2020
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R. Duque de Caxias, 444

2. Antigo Banco Itaú 
R. Álvares Cabral, 464-470

3. Edifício João Marchesi 
R. Álvares Cabral, 542

4. Edifício das Bandeiras
R. Tibiriçá, 656

5. Edifício Padre Euclides
R. Visconde de Inhaúma, 490

6. Edifício Evaristo Silva
R São Sebastião, 646

7. Edifício dos Bancários
R. Lafaiete, 552

8. Sociedade Recreativa
Av. Nove de Julho, 299

9. Edifício do antigo Cine Centenário
R. Barão do Amazonas, 415

10.  Procuradoria Geral do Estado
R. Cerqueira César, 333

11. Edifício Ida
R. Duque de Caxias, 974

12. Edifício Monte Líbano
R. Cerqueira César, 481

13. ABRAPEC
R. Cmte. Marcondes Salgado, 510

Fig. 46 Edificações modernas localizadas no Centro 
mapeadas para a oficina

Fonte: Elaborado pelos autores no Google My Maps

(página seguinte)
Fig. 47 Fotos das edificações mapeadas. Fonte: 

Google Street View
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jardim sumaré

(página ao lado)
Fig. 48 Edificações modernas 
localizadas no Jardim Sumaré 
mapeadas durante a oficina.

Fonte: Elaborado pelos equipes da 
oficina no Google My Maps

(páginas seguintes)
Fig. 49, 50, 51, 52 e 53 Fotos das 

edificações mapeadas pelas 
equipes. Fonte: Google Street View. 
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E1_1. Av. Nove de Julho, 444 (demolida)
E1_2. R. Tibiriçá, 1224
E1_3. R. Barão do Amazonas, 1557 
E1_4. R. Cerqueira César, 1449 
E1_5. R. Eliseu Guilherme, 48
E1_6. R. Cerqueira César, 1440

E1_7. R. João Penteado, 230
E1_8. R. Eliseu Guilherme, 29
E1_9. R. João Penteado, 150
E1_10. R. João Penteado, 474
E1_11. R. João Penteado, 576 
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E2

E2_1. R. Eliseu Guilherme, 541
E2_2. R. Garibaldi, 1383
E2_3. R. Garibaldi, 1382
E2_4. R. Garibaldi, 1578
E2_5. R. Garibaldi, 1423
E2_6. R. São José, 1628
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resultados

Aspecto de maior relevância a ser ressaltado foi a demolição da antiga 
residência de Tueic Cury, projetada pelo Eng. Carlos Zambroniem em 
1950, importante representante da produção arquitetônica moderna de 
Ribeirão Preto, ainda visível pelo Google Street View. Além disso, 
constatam-se descaracterizações e degradações, ocasionadas pela 
desocupação sem manutenção regular dos proprietários e pelas 
alterações de uso sem a devida atenção à conservação de seus elementos 
originais. 

Com os resultados alcançados, enseja-se que os exemplares identificados 
possam subsidiar pesquisas e levantamentos futuros, de forma a 
complementar as referências bibliográficas e documentais sobre essa 
produção, e fomentar o debate sobre a necessidade da sua preservação. 
A conclusão da Oficina “A produção arquitetônica moderna em Ribeirão 
Preto: entre documentos e paisagens”, como parte da programação do 7º 
Seminário Docomomo São Paulo, evidenciou, por fim, a importância da 
realização de atividades que envolvam pesquisadores e a sociedade civil 
para o reconhecimento da produção arquitetônica moderna no município, 
abrindo caminho para novas ferramentas e metodologias colaborativas 
permitidas pelo levantamento simultâneo em ambiente virtual. 

A oficina resultou na identificação e mapeamento de 48 exemplares da 
arquitetura moderna localizados no Jardim Sumaré, em Ribeirão Preto. Entre as 
edificações, ressalta-se a predominância de tipologias originalmente 
residenciais, com um ou dois pavimentos, fruto das determinações de uso 
exclusivo para habitação unifamiliar nos loteamentos aprovados na região. 
Outros aspectos podem ser observados para a caracterização desses edifícios, 
como a implantação sempre recuada em relação aos limites do terreno e, em 
diversos casos, conservando jardins junto ao alinhamento frontal.
Considerando a abrangência de análise restrita às fachadas e os elementos 
previamente estabelecidos como marcadores para reconhecimento dessa 
produção, destaca-se a recorrência de algumas soluções, como as esquadrias e 
os revestimentos com pedras ou pastilhas cerâmicas, enquanto a composição 
com murais artísticos não foi identificada em nenhuma edificação. Nas 
esquadrias, prevalece o formato horizontal de geometria retangular, com 
emprego de basculantes de ferro e vidro, bem como venezianas de correr, de 
ferro ou madeira, em alguns casos com trilhos externos aparentes, ou do tipo 
guilhotina. Outros elementos, como os cobogós, igualmente destacam a adoção 
de componentes para adequação climática. Nas coberturas, verifica-se tanto a 
presença de platibandas, a ocultar total ou parcialmente os telhados – que 
aparentemente não chegaram a ser totalmente eliminados em nenhum caso; 
como a composição com apenas uma água e inclinação aparente; além de 
alguns exemplares com duas águas e emprego da telha cerâmica aplicada 
sobre a laje semiplana. Soluções com pilotis, marquises ou escadas e rampas, 
embora não tenham sido recorrentes, demarcam de forma expressiva a difusão 
da arquitetura moderna produzida nos principais centros urbanos e adequada 
ao contexto local. Já os brises, apesar de terem sido verificados em alguns 
edifícios, são resultado da inserção de elementos contemporâneos para atender 
às alterações de uso pelas quais passaram algumas residências.

Fig. 54 Antiga residência de Tueic Cury, 
exemplar de 1950 demolido em 2020
Fonte: APHRP
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reconhecimento de linguagens e repertórios
modernos na cidade de São Carlos

3

Fig. 55 Edifício E1, projeto de Hélio Duarte e Ernest Mange
Foto: Marcos Pedrino Gonçalves (2019)

As  montagens das oficinas partiram de discussões realizadas de maneira 
coletiva, com o grupo de oficinas do Docomomo SP e seus organizadores, bem 
como com os grupos responsáveis pelas oficinas de Araraquara, Ribeirão Preto 
e São Carlos, cuja intenção foi iniciar um levantamento de caráter regional. Para 
isso, ao longo dos encontros preparatórios definiu-se o Google My Maps como 
base cartográfica, assim como o modelo do dicionário visual definido pela 
equipe de Ribeirão Preto. 
No caso da oficina de São Carlos, foram definidos seis percursos de interesse, 
que tiveram como ponto de partida a localização de edifícios modernos já 
conhecidos, boa parte incluídos nos postais da série «Percursos» da Fundação 
Pró-Memória de São Carlos, além do levantamento realizado pela estudante de 
arquitetura e urbanismo, Flávia Monteiro, cuja pesquisa de iniciação científica 
desenvolvida no âmbito do Grupo de Pesquisa Cidade, Arquitetura e 
Patrimônio, do Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), envolveu o 
mapeamento de um grande conjunto de residências modernas na cidade, mas 
ainda pouco conhecido. Definidos os percursos para a oficina, cada monitor 
ficou encarregado de uma área para pesquisa prévia. Em paralelo, as 
edificações já conhecidas por meio dos postais da Fundação Pró-Memória e de 
trabalhos realizados no âmbito da pós-graduação, foram incluídas no mapa 
personalizado da oficina e do dicionário visual, de maneira que pudessem ser 
apresentados aos participantes. As edificações e os elementos para 
composição do dicionário visual da cidade de São Carlos foram selecionados 
por organizadores e monitores, envolvendo visitas a campo para capturar novas 
imagens, e a mobilização de acervos de pesquisas realizadas por membros do 
grupo.

oficina
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São Carlos possui uma população de 254.484 habitantes (est. IBGE 2020) e 
está localizada no centro geográfico do Estado de São Paulo, a cerca de 230 
Km da capital. A formação do núcleo urbano de São Carlos do Pinhal (assim 
denominada devido aos bosques naturais de pinheiros de araucária existentes 
na região) tem início no final do século XVIII, com a abertura do caminho 
conhecido como “Picadão de Cuiabá”, que ligava o litoral de São Paulo às 
minas do interior do país. O café foi elemento fundamental no impulso 
demográfico, tanto nas atividades desenvolvidas na lavoura, como nas 
atividades tipicamente urbanas. A chegada da ferrovia, em 1884, facilitou o 
escoamento da produção de café, contribuindo significativamente para um 
“novo fazer arquitetônico”, com a construção de taipa sendo substituída pelos 
tijolos e por uma nova linguagem arquitetônica. O trem foi o transporte que veio 
permitir, com maior facilidade, a importação de materiais e equipamentos, 
proporcionando transformações nos hábitos e costumes de então, alterando a 
feição das cidades, com novas construções, novas técnicas e novos estilos 
(BORTOLUCCI, 1991). 
Ao longo do final do século XIX e início do século XX, diversos melhoramentos 
foram implantados na cidade e foi também no início do século XX que se 
instalaram as primeiras indústrias de São Carlos (BORTOLUCCI, 1991; TRUZZI; 
NUNES; TILKIAN, 2007). Em 1929, a cultura do café já apresentava sinais de 
decadência em São Carlos e, em meados dos anos 1940, alguns fazendeiros se 
desfizeram de suas propriedades, as quais puderam ser adquiridas por 
imigrantes (BORTOLUCCI, 1991), dando início a um período de consolidação 
da economia industrial e reestruturação do poder público municipal modificado 
pelo Código de Posturas de 1929 (LIMA, 2008).
Dentro do contexto de desenvolvimento econômico como resposta à expansão 
industrial do governo de Getúlio Vargas, cresceu o número de pessoas vivendo 
nas cidades. O Estado de São Paulo foi alvo de importantes investimentos, 

inclusive de capital estrangeiro, tornando-se o principal polo industrial do país. 
São Carlos, em 1940, já contava com uma população urbana maior que a rural. 
Em 1948, com a abertura da Escola de Engenharia de São Carlos, muitos 
profissionais qualificados, que atuavam na pesquisa na área de tecnologia, 
migraram para a cidade, agregando conhecimentos aos valores da população 
urbana (LIMA, 2008). Nos anos 1950, durante o governo de Juscelino 
Kubitschek, foram realizados grandes investimentos na indústria automobilística. 
Em São Carlos, a Rodovia Washington Luís, a partir da modernização da sua 
infraestrutura, torna-se um eixo de atração de loteamentos, favorecendo a 
ligação com as demais cidades da região e com a capital do estado. Nesse 
contexto de desenvolvimento e de urbanização crescente, amplia-se também o 
processo de expansão urbana da cidade com a aprovação de novos 
loteamentos (LIMA, 2008).
Os investimentos promovidos pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto 
(1959-1963) fomentaram obras no Campus da USP principalmente através do 
FECE - Fundo de Construção da Cidade Universitária. A Escola de Engenharia 
de São Carlos se beneficiou nesse momento, dentre outros recursos, da 
construção de edifícios de apoio didático, dos anfiteatros, alojamento, Centro 
Acadêmico, de autoria de Luiz Gastão de Castro Lima. Com uma produção 
fortemente influenciada pelas obras de Frank Lloyd Wright, Castro Lima foi um 
dos primeiros arquitetos a se estabelecer em São Carlos (BERNARDI, 2008). 
Também foi fruto do investimento estatal, a construção da Casa da Lavoura, 
projeto do arquiteto Samuel Szpiegel.
Os anos de 1960 e 1970 são marcados não somente por uma expansão da 
periferia, mas também por um processo de verticalização e de alteração do uso 
do solo (LIMA, 2008). Além da inserção de edifícios altos na região central, 
identifica-se a emergência de uma série de residências modernas, algumas 
projetadas em loteamentos adjacentes ao centro.

(página anterior)
Fig. 56 Terminal Rodoviário de São Carlos, projeto de 

Benno Perelmutter e Marciel Peinado
Fonte: IBGE . Acervo dos Municípios Brasileiros (19__)
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Fig. 57 Vista aérea de São Carlos
Fonte: IBGE-  Acervo dos Municípios Brasileiros (19__)
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(página ao lado)
Fig. 58 Edifício Conde do Pinhal, projeto de Maurício 

Kogan
Foto: Adriana Leal de Almeida (2019)

Alguns exemplares modernos são conhecidos – o antigo Grande Hotel (1953), 
atual Prefeitura Municipal, projetado pelo arquiteto polonês Lucjan Korngold; o 
edifício E1 da USP São Carlos, projetado pelo arquiteto Hélio Duarte e pelo 
engenheiro Ernest Mange, cuja construção foi iniciada em 1954; o edifício da 
Secretaria da Cultura e o Terminal Rodoviário, ambos projetados pelos 
arquitetos Benno Perelmutter e Marciel Peinado; o edifício Conde do Pinhal, 
construído em 1961 para abrigar escritórios e agência do banco do Estado de 
São Paulo, projeto do arquiteto Maurício Kogan; o edifício da Comercial 
Fernandes (De Santis), projetado no início dos anos 1980 pelo arquiteto Décio 
Tozzi; a residência Castro Lima, projetada em 1973 pelo arquiteto e proprietário 
da residência, Luiz Gastão de Castro Lima; a escola SENAC São Carlos, 
projetada pelo arquiteto Leon Diksztejn e construída entre 1973 e 1976.
No entanto, há uma série de outros edifícios comerciais, institucionais e 
residenciais construídos entre os anos 1950 e 1980, com características da 
arquitetura moderna, que ainda carecem de pesquisas. Nesse sentido, a oficina 
«Reconhecimento de linguagens e repertórios modernos na cidade de São 
Carlos» buscou, para além de desenvolver procedimentos metodológicos de 
reconhecimento, contribuir para o mapeamento da produção moderna de São 
Carlos, sua valorização e preservação.
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Fig. 60 Hotel Municipal . Atualmente Prefeitura 
Arquiteto Lucjan Korngold

Fonte: IBGE-  Acervo de Municípios Brasileiros (19__)

Fig. 59 Casa da Cultura
Arquitetos Benno Perelmutter e Marciel Peinado
Fonte: Fundação Pró-Memória de São Carlos
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(página ao lado)
Fig. 62 Recorte territorial da oficina. 

Fonte: Elaborado pelos autores a 
partir do Google My Maps.

Percursos definidos para a 
realização da oficina

Áreas de levantamento

0 200 400m
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(página anterior)

Fig. 61 Fotografia aérea de São 
Carlos

Fonte: Google Earth, 2020
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10.  De Santis Fernandes
R. Episcopal, 2005

(página ao lado)
Fig. 63 Edificações modernas localizadas no Centro 

mapeadas para a oficina
Fonte: Elaborado pelos autores no Google My Maps

(página seguinte)
Fig. 64 Fotos das edificações mapeadas. 

Fonte: [1] Marcos Pedrino Gonçalves; 
[2,8 e 9] Google Street View 

[3, 4, 5 e 10] Adriana Leal de Almeida 
[6] Miranda Zamberlan Nedel

[7] Cristiane Kröhling P. B. Bernardi 
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(página ao lado)
Fig. 65 Edificações modernas localizadas no Santa 

Mônica mapeadas para a oficina
Fonte: Elaborado pelas equipes da oficina no Google 

My Maps

(página seguinte)
Fig. 66 Fotos das edificações mapeadas. 

Fonte: Google Street View 
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(página ao lado)

Fig. 67 Edificações modernas localizadas em trecho 
da R. XV de Novembro mapeadas para a oficina

Fonte: Elaborado pelas equipes da oficina no Google 
My Maps

(página seguinte)
Fig. 68 Fotos das edificações mapeadas. 

Fonte: Google Street View 

6
E2

146



E2
C

ar
ol

in
e 

N
iit

su
 d

e 
Lim

a 
 . 

 F
la

vi
a 

C
av

ic
ch

io
li 

M
on

te
iro

  .
  G

ab
rie

la
 P

er
on

 (m
on

ito
re

s)
 . 

A
na

 L
id

ia
 G

al
ha

rd
i 

M
ar

vu
lle

 

5

2 4

6

E2_1. R. 15 de Novembro, 1379
E2_2. R. 15 de Novembro, 1425
E2_3. R. 15 de Novembro, 1452
E2_4. R. 15 de Novembro, 1560
E2_5. R. 15 de Novembro, 1600
E2_6. R. Nove de Julho, 1777

E2

E2

E2

E2

3
E2

1
E2

148 149



resultados

A oficina aconteceu de maneira dinâmica. Os monitores puderam trabalhar 
conjuntamente, apoiando os participantes e também realizando os percursos e 
alimentando a base de dados do mapa. A reunião do grupo ao final da oficina 
permitiu visualizar os resultados incorporados ao mapa ao longo dos percursos, 
discutir sobre as potencialidades das ferramentas em trabalhos de pesquisas 
colaborativas, além do anseio em ampliar o tempo de realização dos percursos. 
Este último item indicou a viabilidade de continuidade do mapeamento e a 
necessidade de pesquisas complementares para o reconhecimento da produção 
moderna da cidade.
A oficina indicou por meio das obras e de elementos construtivos modernos, um 
percurso histórico, de um processo cujos elementos e tecnologias se incorporam 
ao vocabulário e sistemática construtiva da cidade em décadas diferentes. No 
entanto, os participantes comentaram sobre as diferenças entre a realização de 
um percurso virtual e uma visita a campo, e como se modificam as possibilidades 
de observação, em certa medida, uma ferramenta digital que alimenta a atenção 
e olhar para o deslocamento real. 
Algumas edificações suscitaram questionamentos e dúvidas, por exemplo sobre 
modificações contemporâneas na fachada e na estrutura dos edifícios, o que 
dificultou o reconhecimento. Nesse sentido, algumas perguntas surgiram ao 
realizar o percurso, em especial sobre o período em destaque e se elementos 
presentes em obras aparentemente de outros períodos, mas que dizem respeito 
ao dicionário visual, deveriam ser incorporados ao mapa. Este foi o caso do 
Edifício da Embrapa Instrumentação, cuja foto atual revela os acréscimos 
sofridos nos últimos anos e escondem boa parte de suas características originais. 
Nesse caso, a imagem trazida no percurso data de 2011, momento anterior a 
estas intervenções.
Um ponto bastante positivo do debate foi a percepção das possibilidades que a 

metodologia proporciona, em especial sobre o My Maps, considerada 
uma ferramenta interativa que pode ser utilizada de modo colaborativo. 
Outro aspecto relevante foi a possibilidade de acessar imagens de anos 
anteriores no Google Street View, e verificar possíveis alterações e 
permanências das edificações.
Por fim, levantou-se a contribuição da oficina ao educar e treinar o olhar 
para a cidade, a paisagem urbana e suas edificações, de modo que as 
perguntas e o repertório se ampliam e modificam. Para os participantes, 
após o percurso da oficina, o olhar muda e se depura. Ao observar o 
estudo comparativo entre o registro fotográfico e sua memória, a oficina 
ativa a possibilidade de juntar estas imagens, gerar dúvidas, comparar 
elementos, de modo a estimular a percepção sobre a cidade. 
No caso específico de São Carlos, é importante ressaltar que ainda são 
poucos os trabalhos com levantamentos sistemáticos e abrangentes de 
edificações e, nesse sentido a oficina apontou para uma perspectiva com 
potencial e interesse para proposição de pesquisas e estudos futuros, e que 
certamente potencializam a intenção de um trabalho em rede, que possa 
articular novas estratégias para pensar as narrativas, a “difusão” e suas 
especificidades nos processos e territórios nacionais. 
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considerações finais
(página ao lado)
Fig. 69 Rodoviária de São Carlos
Foto: Maísa Fonseca de Almeida (2020)
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A realização das oficinas do 7º Seminário Docomomo São Paulo em 
Araraquara, Ribeirão Preto e São Carlos propiciou a organização inédita deste 
que é o primeiro volume a reunir textos, mapas e imagens sobre a difusão da 
Arquitetura Moderna nessas cidades paulistas, a partir do reconhecimento de 
exemplares por meio de levantamentos que adotaram as mesmas metodologias 
e ferramentas de investigação e sistematização.
Em 2020, o contexto de pandemia levou os organizadores do 7º Seminário 
Docomomo São Paulo a idealizarem o primeiro Seminário Docomomo online 
ocorrido no Brasil. A realização de uma versão digital do evento, provocada 
pela necessidade de distanciamento social, inviabilizou a circulação do já 
tradicional MomoTour, que foi substituído por um conjunto de dez oficinas 
culturais preparadas em seis cidades, a saber: Araraquara, Ribeirão Preto, São 
Carlos, Sorocaba, Presidente Prudente e São Paulo-capital.  
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O interesse em elaborar uma análise mais extensiva do quadro da Arquitetura 
Moderna em cidades paulistas que compõem uma mesma região levou os 
professores e pesquisadores responsáveis pela organização das oficinas em 
Araraquara, Ribeirão Preto e São Carlos a proporem atividades com objetivos 
similares e metodologia comum, visando o reconhecimento, levantamento e 
mapeamento de exemplares desenvolvidos de forma remota e simultânea pelos 
participantes de cada cidade, em sua integralidade arquitetos e urbanistas ou 
alunos de graduação e pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Ao longo da realização das três oficinas, a proposta de identificação das obras a 
partir de repertório teórico básico, mas sobretudo a partir de um vocabulário 
específico, explicitado pelo dicionário visual, suscitou um rico debate junto aos 
organizadores, monitores e participantes das oficinas. Os resultados dos 
levantamentos e, principalmente, dos elementos específicos identificados junto 
às edificações (brises, marquises, cobogós, revestimentos etc.), apontaram para 
a possibilidade de uma abordagem que extrapolasse o recorte da “difusão” da 
arquitetura moderna incluído na proposta do 7º Seminário Docomomo SP, 
compreendendo, por exemplo, uma reflexão sobre a identificação destes 
elementos em edificações contemporâneas, mas também para as limitações de 
um levantamento desta natureza. 
Certamente, a possibilidade do reconhecimento in loco e a complementação de 
informações sobre as obras poderiam dirimir algumas dúvidas sobre autoria, 
datas e existência de elementos internos, invisíveis à observação via Google 

Street View. Tais informações estavam disponíveis para algumas edificações, 
mas, mais uma vez, o contexto provocado pela pandemia inviabilizou que 
pesquisas presenciais, de consulta a arquivos e acervos, pudessem ser 
realizadas e somadas aos dados obtidos pelos levantamentos digitais.
Nesse sentido, é igualmente importante destacar que o conjunto de edificações 
reconhecidas nas oficinas não pretende compor um inventário que abranja toda 
a produção da Arquitetura Moderna nessas três cidades, mas sim o resultado 
alcançado pelos participantes, segundo métodos, ferramentas e recortes 
espaciais previamente estabelecidos pelos organizadores.
Ainda que os resultados preliminares e pesquisas específicas sobre os 
profissionais e a produção moderna se mostrem de maneira distinta ou com 
maior ou menor aprofundamento em cada cidade, a “varredura” provocada 
pelas oficinas e o olhar a partir de um enfoque regional, reunindo os resultados 
obtidos pelas oficinas realizadas em Araraquara, RIbeirão Preto e São Carlos, a 
partir de suas especificidades, reforçam a presença e expansão desta série de 
elementos associados à chamada arquitetura moderna brasileira para o interior 
do Estado de São Paulo. Dessa forma, o trabalho em rede e colaborativo entre 
as três cidades aponta para novas leituras historiográficas de estudo, em escala 
regional, destacando similaridades e particularidades, bem como sinaliza a 
necessidade de se propor estratégias de preservação desse legado 
arquitetônico que vem sendo progressivamente ameaçado pelos processos 
urbanos contemporâneos e interesses imobiliários especulativos.
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