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Resumo 

O Ipesp – Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – produz cerca de 1200 prédios 
públicos distribuídos por todo o território paulista entre 1957 e 1963, muitos dos quais 
projetados por arquitetos modernos atuantes em escritórios privados. Realizada no 
âmbito do 7º Seminário Docomomo São Paulo, a oficina “Reconhecimento do patrimônio 
moderno do Ipesp no estado de São Paulo” visou oportunizar aos participantes contato 
com este acervo edificado moderno, de modo transversal, de acordo seus locais de 
origem ou interesses. O presente trabalho apresenta os resultados da oficina, que 
consistiu na apresentação e consulta de base de dados e acervo iconográfico do grupo 
de pesquisa Arquitetura Moderna e Sociedade Brasileira, localização e visitas virtuais, 
análise de dados e elaboração de fichas dedicadas a exemplares selecionados. 

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Plano de Ação. Levantamento de dados.  

Abstract 

Ipesp - São Paulo State Social Security Institute - produces around 1,200 public buildings 
distributed throughout the state of São Paulo between 1957 and 1963, many of which were 
designed by modern architects working in private offices. Held within the scope of the 7th 
Docomomo São Paulo Seminar, the workshop “Recognition of the modern heritage of 
Ipesp in the state of São Paulo” aimed to provide participants with contact with this modern 
built collection, in a transversal way, according to their places of origin or interests. This 
paper presents the results of the workshop, which consisted of the presentation and 
consultation of the database and iconographic collection of the research group Modern 
Architecture and Brazilian Society, virtual visits, data analysis and preparation of 
datasheets dedicated to selected examplars.  

Keywords: Modern Architecture. Action Plan. Data survey. 

Resumen 

Ipesp - Instituto de Seguridad Social del Estado de São Paulo - produce alrededor de 
1.200 edificios públicos distribuidos en todo el estado de São Paulo entre 1957 y 1963, 
muchos de los cuales fueron diseñados por arquitectos modernos que trabajan en oficinas 
privadas. Realizado en el marco del VII Seminario Docomomo São Paulo, el taller 
“Reconocimiento del patrimonio moderno de Ipesp en el estado de São Paulo” tuvo como 
objetivo brindar a los participantes el contacto con esta colección construida moderna, de 
manera transversal, según sus lugares de origen o intereses. El presente trabajo presenta 
los resultados del taller, que consistió en la presentación y consulta de la base de datos y 
colección iconográfica del grupo de investigación Arquitectura Moderna y Sociedad 
Brasileña, ubicación y visitas virtuales, análisis de datos y elaboración de archivos 
dedicados a ejemplares seleccionados. 

Palabras clave: arquitectura moderna. Plan de acción. Recopilación de datos..  
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Reconhecimento do patrimônio moderno do Ipesp no estado de 

São Paulo, 1957 – 1963 

O Plano de Ação promovido pelo governador de São Paulo, Carlos 

Alberto Alves de Carvalho Pinto (1959 – 1963) constitui iniciativa de 

planejamento estatal paralela ao Plano de Metas de Juscelino Kubitschek 

(1956 – 1961), que como este possui caráter marcadamente 

desenvolvimentista, listando políticas públicas, iniciativas governamentais e 

metas físicas distribuídas nos setores de infraestrutura, fundos de expansão 

agrícola e industrial e melhoria das condições do homem. Assim como o 

Plano de Metas, o Plano de Ação dá continuidade a iniciativas de 

planejamento estatal anteriores, no caso, realizadas no âmbito do estado de 

São Paulo, muitas das quais contaram com a participação da SAGMACS – 

Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos 

Sociais –, sendo que a própria Equipe Técnica do Plano de Ação é composta pelos 

quadros da instituição criada pelo Padre Lebret em 1947. 

As diferentes faces das inciativas de infraestruturação do território 

paulista e sua incorporação ao processo produtivo, que incluem a atuação de 

arquitetos modernos paulistas tanto no setor público quanto na iniciativa 

privada, no campo do planejamento urbano-regional e em escritórios públicos 

e privados de arquitetura, abrangem importantes episódios da história da 

arquitetura paulista. A arquitetura moderna promovida pelo Plano de Ação 

tem recebido atenção cada vez maior dos pesquisadores dedicados ao tema, 

em especial de grupos de pesquisa como Arquitetura e Cidade Moderna e 

Contemporânea (Prof. Dra. Mônica Junqueira de Camargo) e Arte e 

Arquitetura, Brasil - diálogos na cidade moderna e contemporânea (Prof. Dr. 

Miguel Antonio Buzzar) e Arquitetura Moderna e Sociedade Brasileira (Prof. 

Dr. André Augusto de Almeida Alves). 

Realizada no âmbito do 7º Seminário Docomomo São Paulo, a oficina 

“Reconhecimento do patrimônio moderno do Ipesp no estado de São Paulo” foi dirigida a 

alunos de graduação e de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, público em geral, 

com interesse na arquitetura moderna paulista, e visou oportunizar aos participantes 

contato com este acervo edificado moderno. Seu objetivo foi identificar, caracterizar e 

reconhecer a arquitetura moderna promovida pelo Ipesp no âmbito do Plano de Ação 
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(1959 – 1963), por meio de exemplares situados em municípios de residência dos 

participantes da oficina, ou de seu interesse, com vistas à sua preservação. Buscou, 

assim, dialogar com as demais oficinas realizadas durante o Seminário, ao efetuar uma 

leitura transversal da arquitetura moderna promovida pelo Ipesp ao longo do território 

paulista. Para tanto, baseou-se em pesquisa de campo virtual a exemplares selecionados; 

consulta a bases de dados (informações gerais, projetos e levantamentos fotográficos) 

compreendendo 1400 edifícios distribuídos por todos os municípios paulistas, disponível 

do website do grupo de pesquisa Arquitetura Moderna e Sociedade Brasileira 

(www.arqsociedade.site), bem como sistematização, apresentação e discussão dos 

resultados obtidos segundo critérios relativos à relação do edifício com a cidade e à 

construção do espaço edificado. A oficina contou com alunos de pós-graduação 

dedicados especificamente à atuação do Ipesp na produção de prédios públicos de 

arquitetura moderna, tendo constituído significativa oportunidade de troca de informações 

e discussão de aspectos relacionados ao tópico, além de ter resultado nas fichas que são 

ora apresentadas. 
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7° Seminário Docomomo São Paulo 
Oficina Reconhecimento do patrimônio moderno do Ipesp no estado de São Paulo. 
Grupo de pesquisa Arquitetura Moderna e Sociedade Brasileira 
 

 
Fig. 01: Grupo Escolar de Araçatuba (EMEB Índio Poti) 

Fonte: Autora 
 

Ficha Técnica 

Nome da obra: Grupo Escolar de Araçatuba (EMEB Índio Poti) 
Data do projeto / construção / inauguração: 07/04/61 / 19/09/61 / 11/12/62. 
Localização / perímetro / coordenadas: 
Rua Paraguai, Nº 306 – (Vila Nova) – Araçatuba - SP. 

Autor do projeto: Arq. Alfredo Paesani 
Intervenções posteriores: a verificar 
Tamanho do lote e área construída: 4180,00 m² / 1565,13 m². 
Tombamento: - 
Redação da ficha: Gabriela Iassia Finati 
Texto de apresentação da obra: 
A configuração do volume principal do grupo Escolar de Araçatuba se dá a partir de um bloco único linear. 
Estrutura em concreto armado e alvenaria. As divisórias e beirais das fachadas leste e oeste, 
respectivamente, se estendem como forma de favorecer sombreamento para 10 salas de mesma dimensão 
que se localizam no bloco principal. Possui três entradas, duas pela rua Paraguai e outra pela Rua Cussi de 
Almeida Jr. Alterações realizadas na cor da pintura da fachada desde a última visita. Alterações realizadas 
na cobertura da edificação principal. Descaracterização em parte da extremidade da edificação na fachada 
leste para adaptar um ponto de ônibus. Alteração da fachada para incluir uma entrada e rampa de 
acessibilidade na fachada leste próximo aos banheiros. 

Projeto original: 
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Fig. 02: Planta baixa. 
Fonte: Acervo Grupo de Pesquisa Arquitetura Moderna e Sociedade Brasileira. 

 

Fig. 04: Cortes. 
Fonte: Acervo Grupo de Pesquisa Arquitetura Moderna e Sociedade Brasileira. 
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Imagens:   
 

Fig. 04: Vista do Grupo Escolar a partir da Rua 
Paraguai 

Fonte: Acervo Grupo de Pesquisa Arquitetura 
Moderna e Sociedade Brasileira. 

 Fig. 05: Escada de acesso para a edificação 
principal do Grupo Escolar 

Fonte: Acervo Grupo de Pesquisa Arquitetura 
Moderna e Sociedade Brasileira. 

   
 

Fig. 06:  Detalhes da estrutura do Grupo Escolar 
de Araçatuba 

Fonte: Acervo Grupo de Pesquisa Arquitetura 
Moderna e Sociedade Brasileira. 

 Fig. 07:  Pátio do Grupo Escolar de Araçatuba 
Fonte: Acervo Grupo de Pesquisa Arquitetura 

Moderna e Sociedade Brasileira. 

   
 
 

 

Fig. 08:  Detalhe das divisórias de salas que se 
expandem nas fachadas 

Fonte: Google Maps, 2020 

 Fig. 09:  Vista superior 
Fonte: Google Maps, 2020. 
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Fig. 10:  Entrada na fachada sul (Rua Cussi de 
Almeida) 

Fonte: Google Maps, 2020 

 Fig. 11:  Fachada leste da EMEB Índio Poti 
Fonte: Google Maps, 2020 

   
 

Fig. 12:  Ponto de ônibus e entrada na fachada 
leste da EMEB Índio Poti 

Fonte: Google Maps, 2020 

 Fig. 13:  Entrada principal na fachada leste da 
EMEB Índio Poti 

Fonte: Google Maps, 2020 
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7° Seminário Docomomo São Paulo 
Oficina Reconhecimento do patrimônio moderno do Ipesp no estado de São Paulo. 
Grupo de pesquisa Arquitetura Moderna e Sociedade Brasileira 
 

 
Fig. 01: Grupo Escolar de Taquarituba, projeto de Maurício Tuck Schneider (1961) 

Fonte: Google Street View dez. 2015. 
 

Ficha Técnica 

Nome da obra: Grupo Escolar de Taquarituba - Atual Escola Municipal Professora Julieta Trindade 
Evangelista 

Data do projeto / construção / inauguração: 26/04/60 / 11/04/61 / 12/12/66 

Localização / perímetro / coordenadas: 
Av. Cel. João Quintino, 513 - Centro, Taquarituba, São Paulo-SP. 

Autor do projeto: Arq. Maurício Tuck Schneider. 

Intervenções posteriores: a verificar 

Tamanho do lote e área construída: 10500,00 m² / 2649,05 m². 

Tombamento: a verificar 

Redação da ficha: Jasmine Luiza Souza Silva (Oficina 7º Seminário Docomomo SP - 
Ministrada por André Augusto de Almeida Alves, Manoel Hermes Pupim Neto e Vitor 
Takahashi) 

Texto de apresentação da obra: 
O Grupo Escolar de Taquarituba foi implantada em um  terreno praticamente plano de grandes 
dimensões que ocupa a totalidade de uma quadra. A escola possui um volume único de presença 
marcante na paisagem devido às paredes com linhas inclinadas que formam um prisma térreo 
situado em uma praça. O programa de necessidade é organizado em duas alas paralelas que 
criam ao centro o pátio escolar, espaço de recreação que à princípio é coberto mas se expande 
para as áreas descobertas. A escola possui doze salas de aula “comuns” dispostas paralelamente 
e acessadas pela circulação que margeia o pátio descoberto e duas destinadas ao pré-primário 
com formas circulares e com espaço de recreação próprio. A modulação estrutural por pórticos, 
assim como a volumetria possuem referência na Ginásio Estadual de Itanhaém (1959) de 
Vilanova Artigas e  Carlos Cascaldi. No projeto é possível perceber a inexistência de muros ou 
portas nos quatro acessos existentes, proposta que sugere um fluxo integrado entre o espaço 
escolar e a cidade, um  abrigo para práticas sociais.  

 
Projeto original: 
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Fig. 02: Planta Pav. Térreo. Projeto de Maurício Tuck Schneider (1961) 

Fonte: Acervo Grupo de Pesquisa Arquitetura Moderna e Sociedade Brasileira. 
 

 
Fig. 03: Cortes. Projeto de Maurício Tuck Schneider (1961) 

Fonte:  Acervo Grupo de Pesquisa Arquitetura Moderna e Sociedade Brasileira. 
 

 
Fig. 04:  Elevações. Projeto de Maurício Tuck Schneider (1961) 

Fonte: Acervo Grupo de Pesquisa Arquitetura Moderna e Sociedade Brasileira. 
 

 

Imagens:   



14 
 

 

 

 
Fig. 05:  Grupo Escolar de Taquarituba, projeto 

de Maurício Tuck Schneider (1961) 
Fonte: Google Street View dez. 2015. 

 Fig. 06:  Grupo Escolar de Taquarituba, projeto 
de Maurício Tuck Schneider (1961) 

Fonte: Google Street View dez. 2015. 
  

 

  Fig. 05:  Grupo Escolar de Taquarituba, projeto 
de Maurício Tuck Schneider (1961) 

Fonte: Google Maps dez. 2015. 
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7° Seminário Docomomo São Paulo 
Oficina Reconhecimento do patrimônio moderno do Ipesp no estado de São Paulo. 
Grupo de pesquisa Arquitetura Moderna e Sociedade Brasileira 
 

 
Fig. 01: Casa da lavoura de Bariri 

Fonte: Google Street View out. 2011. 
 

Ficha Técnica 

Nome da obra: Casa da Lavoura de Bariri – atual Casa da Agricultura 

Data do projeto / construção / inauguração: 27/10/59 

Localização / perímetro / coordenadas: 
Av. Gen. Osório, 310-398 – Jardim Industrial - Bariri-SP. 

Autor do projeto: Arq. José Eduardo M de Mendonça 

Intervenções posteriores: a verificar 

Tamanho do lote e área construída: 1260,00 m² / 281,76 m² 

Tombamento: órgãos e número dos processos / solicitante do tombamento: a verificar 

Redação da ficha: Gabriel Deller de Aguiar (Oficina 7º Seminário Docomomo SP - Ministrada por 
André Augusto de Almeida Alves, Manoel Hermes Pupim Neto e Vitor Takahashi) 

Texto de apresentação da obra: 
Durante o Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963) foram construídas mais de 300 
Casas da Lavoura pelo interior do estado, que junto com as Delegacias Regionais Agrícolas e Chefias 
de Extensão Agrícola, compunham uma rede de fomento estadual (São Paulo, 1959). A grande 
maioria dos projetos seguem 4 desenhos tipo elaborados pela equipe de arquitetos da Secretaria da 
Agricultura. Tais estruturas manifestam a dialética entre modernidade e tradição presente tanto nas 
discussões do campo arquitetônico, quanto na conjuntura política da secretaria ligada a elite cafeeira.  
A unidade de Bariri corresponde ao projeto padrão número 4, onde apesar dos telhados aparentes e 
contenção formal, é visível certo tratamento abstrato da fachada e marcação das estruturas, aspectos 
que dão maior “ar de modernidade” em relação aos projetos 1,2 e 3 que, por sua vez, se misturam ao 
casario das pequenas cidades interioranas através das telhas cerâmicas desinibidas, beirais marcados, 
pintura branca e algum revestimento em tijolos e lambris de madeira 

Projeto original: 
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Fig. 02: Planta baixa. 

Fonte: Grupo de Pesquisa Arquitetura Moderna e Sociedade Brasileira 
 

 
Fig. 04: Cortes. 

Fonte: Grupo de Pesquisa Arquitetura Moderna e Sociedade Brasileira 
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Imagens:   

 

 

 
Fig. 04: Vista Lateral 

Fonte: Google Street View out. 2011. 
 Fig. 05: Vista do Acesso 

Fonte: Google Street View out. 2011. 
 

 
  


