
1

OFICINA_MAPEAMENTO E 
PERCEPÇÃO DO PATRIMÔNIO 
MODERNO NA CIDADE DE SÃO 
PAULO, TOMBADO, DESDE 2017-
18, PELO CONSELHO MUNICIPAL 
DE PRESERVAÇÃO (CONPRESP)

7º SEMINÁRIO DOCOMOMO SÃO PAULO



2

ORGANIZAÇÃO: 
ANDRÉA TOURINHO, DANIEL CARCAVALLI, DIEGO 

PINHEIRO, JÉSSICA NEMETI E WALTER PIRES.

PROJETO GRÁFICO:
ANA C. BUIM



3

RELATÓRIO DA OFICINA
MAPEAMENTO E PERCEPÇÃO DO PATRIMÔNIO MODERNO NA CIDADE DE SÃO 
PAULO, TOMBADO, DESDE 2017-18, PELO CONSELHO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO 
(CONPRESP).
14/11/2020 (SÁBADO): 14H00-17H00

COMISSÃO ORGANIZADORA
Andréa de Oliveira Tourinho

Daniel Carcavalli
Diego Petrini Pinheiro

Jéssica Nemeti
Walter Pires

CONTEXTO / INTRODUÇÃO
 
	 A	 proposta	 de	 realização	 desta	 Oficina	 foi	 estimulada	
pelo reconhecimento do valor cultural de um expressivo número 
de	edificações	modernas	paulistanas,	efetivado	por	tombamentos	
deliberados,	em	2017	e	2018,	pelo	Conpresp	(Conselho	Municipal	
de	 Preservação	do	 Patrimônio	 Histórico,	Cultural	 e	 Ambiental	 da	
Cidade de São Paulo).

	 As	 reuniões	 desse	 Conselho,	 que	 debateram	 e	 decidiram	
esses	 tombamentos,	 foram	 acompanhadas	 por	 pesquisadores,	
especialistas	e	instituições,	como	o	Docomomo	Núcleo	São	Paulo,	
que	 contribuíram	 para	 o	 esclarecimento	 dos	 valores	 sociais,	
arquitetônicos	e	urbanísticos	dos	edifícios	ou	conjuntos	em	análise.

	 O	resultado	foi	o	reconhecimento	de	cerca	de	uma	centena	
de	bens	vinculados	e/ou	associados	ao	Movimento	Moderno,	cuja	
proteção	foi	expressa	em	diversas	resoluções	de	 tombamento	do	
Conpresp.

	 Essas	 decisões	 foram	 embasadas	 em	 pareceres	 técnicos	
e	 pesquisas	 realizadas	 no	 âmbito	 do	 DPH	 (Departamento	 do	
Patrimônio Histórico), da Secretaria Municipal de Cultura, e 
desenvolvidas	por	diversos	pesquisadores	daquela	instituição.

	 Considerando	 o	 número	 de	 bens	 protegidos	 naquele	
momento,	bem	como	a	diversidade	de	sua	distribuição	territorial,	
tipologia	 e	 autoria	 dos	 projetos,	 é	 que	 se	 estruturou	 a	 ideia	 de	
uma	 Oficina	 que	 estimulasse	 os	 participantes	 a	 localizarem,	
reconhecerem	 e	 perceberem	 a	 condição	 dessas	 edificações	 na	
paisagem paulistana.

	 Ainda	vinculada	a	esse	tema,	foi	organizada,	também,	uma	
mesa	de	debates	no	âmbito	do	7º	Seminário,	no	dia	11/11/2020,	
com	apresentação,	pela	arquiteta	Dalva	Thomaz,	do	corpo	técnico	
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do	 DPH,	 do	 contexto	 técnico	 e	 administrativo	 em	 que	 se	 deram	
essas	pesquisas,	bem	como	de	alguns	conjuntos	de	bens	tombados	
resultantes.	A	mesa	contou	com	a	participação	do	arquiteto	Walter	
Pires,	também	do	DPH,	como	debatedor	desse	tema.	As	questões	
expostas	 nessa	 Mesa	 contribuíram	 para	 contextualizar,	 aos	
que	 participariam	 da	 Oficina,	 algumas	 das	 condições	 e	 critérios	
discutidos	no	processo	de	tombamento	desses	bens.

SOBRE OS TOMBAMENTOS 
	 A	criação	de	uma	legislação	municipal	de	proteção	de	bens	
culturais	pelo	tombamento,	na	Prefeitura	de	São	Paulo,	se	deu	em	
1985	 pela	 Lei	 nº	 10.032/1985,	 que	 instituiu,	 também,	 seguindo	
uma tradição desse campo no Brasil, um conselho municipal, o 
Conpresp,	 como	 colegiado	 responsável	 pela	 aplicação	 e	 gestão	
desse	instrumento,	o	tombamento	municipal.

	 Contudo,	 de	 modo	 diverso	 do	 que	 ocorreu	 com	 a	 criação	
do	IPHAN	e	do	Condephaat,	a	Prefeitura	de	São	Paulo,	no	âmbito	
da	Secretaria	Municipal	de	Cultura,	 já	possuía	um	departamento	
técnico	responsável	por	diversos	aspectos	do	patrimônio	histórico	
paulistano: o DPH – Departamento do Patrimônio Histórico, criado 
anteriormente,	 junto	 com	 a	 própria	 Secretaria,	 em	 1975.	 É	 esse	
Departamento	 que	 será	 o	 apoio	 conceitual	 e	 técnico	 para	 as	
decisões,	pareceres,	fiscalização	e	outras	ações	que	envolviam	e	
envolvem a atuação do Conpresp.

Portanto,	 o	 conjunto	 de	 edificações	 modernas	 que	 se	 pretende	
analisar	nesta	Oficina	é	resultado	dos	estudos	técnicos	do	DPH,	e	
de	decisões	legais	e	administrativas	do	Conpresp,	formalizadas	em	
Resoluções	publicadas	em	2017	e	2018.

	 O	trabalho	que	se	pretendeu	realizar	nesta	Oficina	partiu,	
neste	 sentido,	 de	 um	 recorte	 específico,	 em	 relação	 ao	 conjunto	
de	 edificações	 e	 espaços	 tombados	 pelo	 Conpresp.	 Podemos	

considerar	que	são	duas	seleções	iniciais:	a	primeira	é	o	próprio	
recorte	 territorial	relativo	ao	município	de	São	Paulo,	 já	que	são	
decisões	 estabelecidas	 no	 âmbito	 da	 administração	 municipal,	 o	
que	não	impede	que	alguns	desses	bens	já	estejam,	ou	venham	a	
ser,	no	futuro,	protegidos	e	reconhecidos	por	outras	legislações	–	
federal	ou	estadual	–	de	preservação	do	patrimônio.

 A segunda seleção decorreu de uma condição legal e 
administrativa	da	Prefeitura	de	São	Paulo,	resultante	da	aprovação	
de um novo Plano Diretor e uma nova lei de zoneamento e de uso 
e	 ocupação	 do	 solo,	 em	 2015	 e	 2016,	 que	 impôs	 ao	 Conpresp,	
e	ao	DPH,	que	 instruíssem	e	deliberassem	de	modo	definitivo	um	
numeroso	 conjunto	 de	 processos	 de	 tombamento,	 num	 prazo	
máximo	de	2	anos.	Prazo	que	se	encerraria	em	março	de	2018.

	 Consequência	 dessa	 determinação	 foi	 a	 instrução,	 pela	
equipe	técnica	do	DPH,	de	um	expressivo	número	desses	processos,	
resultando	 em	 várias	 resoluções	 de	 tombamento.	 Alguns	 desses	
processos	 e	 resoluções,	 finalmente,	 referem-se	 a	 edifícios	 ou	
conjuntos	 arquitetônicos	 vinculados	 a	 várias	 fases	 do	 movimento	
moderno,	construídos	na	cidade	de	São	Paulo.

	 Trabalhamos,	 na	 organização	 da	 proposta	 desta	 Oficina,	
com 101	 (cento	 e	 um)	 bens	 tombados	 resultantes	 de	 6	 (seis)	
resoluções	de	2017	e	15	(quinze)	de	2018	-	a	maioria	delas	(13)	
deliberada	em	duas	reuniões:	666ª,	em	12/03/2018,	e	667ª,	em	
19/03/2018.	O	que	demonstra	a	urgência	para	debater	e	decidir	
pelo	tombamento	ou	não	dos	processos	em	análise.	
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	 Pode-se	 inferir,	 já	 por	 esse	 número,	 que	 esse	 conjunto	
de	 resoluções	 expressa	 origens	 diversas	 para	 os	 pedidos	 de	
tombamento	–	desde	listas	oriundas	da	lei	de	zoneamento	anterior,	
de	2004,	até	propostas	da	sociedade	ou	do	próprio	corpo	técnico	
do	DPH	encaminhadas	nos	anos	subsequentes.

	 Entre	1988	e	2004,	tínhamos,	na	cidade	de	São	Paulo,	apenas	
23	 bens	 culturais	 ligados	 ao	 patrimônio	 moderno,	 com	 abertura	
de	 processo	 de	 tombamento	 de	 13	 imóveis	 com	 características	
modernas.	 Em	 2004,	 foi	 aberto	 processo	 de	 tombamento	 de	 95	
imóveis	 ligados	 ao	 patrimônio	 moderno:	 sendo	 13	 indicações	 de	
Zonas	Especiais	de	Preservação	Cultural	(Zepec)	e	79	do	Quadro	nº	
6	de	Arquitetura	Moderna	na	Lei	de	Zoneamento	de	2004.	Em	2015,	
foram	abertos	processos	de	tombamento	de	11	bens	modernos.	Com	
a	fixação	de	prazo	para	os	estudos	de	tombamento,	acima	citados,	
os	estudos	de	tombamento	foram	concluídos,	principalmente	entre	
2017	e	2018.	(Informações	da	arquiteta	Dalva	Thomaz,	do	DPH,	
na	Mesa	de	Debate	do	dia	11/11/2020)

Resoluções 
2017

Observações
Bens 

Oficina

24
Ex-officio do Condephaat - Inclui 5 edifícios modernos:  
3 Rino Levi, 1 Artigas, 1 escola moderna 5

28 Ed Pauliceia e Ed S Carlos do Pinhal 2

40 4 Estações Metrô – Marcelo Fragelli 4

42 Creche Marina Crespi – Mooca 1

44 Conjunto Várzea do Carmo – IAPI e Prédios do INSS 3

45 Clube Paineiras do Morumby 1

Resoluções 
2018

Observações
Bens 

Oficina

17 10 escolas públicas – José Maria da Silva Neves 10

18 Cjto Residencial Mooca – IAPI (17 blocos) 1

29 31 edificações modernas – vários arquitetos 31

30 3 escolas e 2 bibliotecas – Convênio Escolar 5

31 Laboratório Paulista Biologia – Rino Levi – V Guilherme 1

32 Rino Levi 6

33 Gregori Warchavchik 2

34 Rodrigo Lefèvre 2

35 Oswaldo Bratke 2

36 Eixo Liberdade-Vergueiro – Centro Cultural São Paulo 1

39 Hans Broos 3

41 Cjto. edifícios modernos na USP 5

42 Paulo Mendes da Rocha 5

43 Club Paulistano 2

45 Vilanova Artigas 9
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SOBRE O CONJUNTO DE BENS TOMBADOS
	 As	 resoluções	 acima	 referidas	 definiram	 um	 conjunto	 de	
cerca	 de	 100	 bens	 tombados	 com	 características	 arquitetônicas,	
paisagísticas	ou	urbanísticas	modernas,	construídos,	principalmente,	
entre	as	décadas	de	1930	e	1970.

	 Foram	 tombadas	 obras	 de	 importantes	 arquitetos	 que	
desenvolveram	trabalhos	na	cidade	de	São	Paulo,	como	Abelardo	
de Souza, Carlos Millan, Eduardo Corona, Gregori Warchavchik, 
Hans Broos, Ícaro de Castro Melo, João Batista Vilanova Artigas, 
Júlio	de	Abreu,	Miguel	Juliano,	Rino	Levi,	Rodrigo	Lefèvre,	Oswaldo	
Bratke, Paulo Mendes da Rocha, Pedro Paulo de Melo Saraiva, e 
os	irmãos	Roberto,	entre	outros.

	 Também	 integram	 esse	 conjunto	 obras	 que	 podem	 ser	
consideradas de inspiração Art Déco, assinalando a transição 
para	 uma	 arquitetura	 moderna,	 como	 são	 os	 edifícios	 escolares	
projetados,	 na	 década	 de	 1930,	 pelo	 engenheiro-arquiteto	 José	
Maria da Silva Neves.

	 As	obras	estão	distribuídas	por	todos	os	quadrantes	da	cidade	
e	referem-se	a	várias	tipologias:	casas	isoladas,	conjunto	de	casas	
geminadas,	casas	em	condomínios	fechados,	edifícios	e	conjuntos	
de	 edifícios.	 Tipologias	 que	 se	 relacionam	 com	 determinadas	
situações	de	implantação	no	terreno,	definidas	pela	quantidade	de	
testadas	que	apresenta	o	lote	ou	mesmo	se	o	bem	cultural	ocupa	
mais	de	um	lote,	no	caso	dos	conjuntos	arquitetônicos.

	 Em	relação	a	usos,	encontramos	uma	variedade	considerável:	
residencial,	fabril,	comercial,	escritórios,	escolas,	estações	de	metrô,	
laboratórios,	faculdades,	entre	outros.	Usos	que	de	certa	forma	se	
relacionam	com	o	seu	caráter	privado	ou	público,	o	que	determina	
a	possibilidade	de	fruição	pública	do	bem	cultural.

	 Com	 estados	 de	 conservação	 e	 níveis	 de	 alteração	
bastante	 diversos,	 esses	 bens	 apresentam	 distintos	 destaques	 na	
paisagem	 urbana.	 Quanto	 menos	 destaque	 na	 paisagem,	 menos	
é	a	possibilidade	de	se	perceber	o	bem	cultural	na	cidade.	Além	
dessas	características	referentes	ao	estado	de	conservação	e	níveis	
de	alteração	dos	bens	culturais,	elementos	relacionados	à	situação	
da	 edificação	 no	 lote,	 à	 existência	 de	 barreiras	 visuais	 para	 sua	
percepção	 desde	 a	 rua,	 assim	 como	 às	 características	 de	 seu	
entorno	são	fundamentais	para	a	definição	acerca	da	possibilidade	
do	bem	cultural	integrar	ou	não	um	roteiro	de	arquitetura	moderna.
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OBJETIVO DA OFICINA
	 Mapear	os	bens	culturais	modernos	na	cidade	de	São	Paulo,	
tombados	 por	 resoluções	 do	 Conpresp	 entre	 2017	 e	 2018,	 e,	
principalmente,	registrar	a	percepção	que	deles	temos,	atualmente,	
buscando	 compreender	 a	 sua	 localização,	 inserção	 no	 tecido	
urbano,	visibilidade	e	destaque	na	paisagem,	bem	como	seu	estado	
de	conservação,	quando	for	possível	essa	identificação.

	 Considerando-se	 as	 restrições	 impostas	 pelo	 período	 de	
pandemia	 de	 Covid-19,	 que	 impossibilitaria	 o	 agrupamento	 de	
pesquisadores,	essa	 identificação	se	deu	a	partir	de	visita	virtual	
a	 essas	 edificações.	 Se	 essa	 restrição	 prejudicou,	 certamente,	 a	
percepção	mais	ampla	e	o	debate	e	troca	de	ideias	“in	loco”,	por	
outro	lado	acabou	por	possibilitar	a	construção	de	um	território	de	
visita	virtual	bem	mais	amplo	na	cidade.

	 A	 percepção	 esperada	 na	 Oficina	 deveria	 ser	 registrada	
numa	ficha	de	identificação	e	de	comentários	padronizada.

ORGANIZAÇÃO PRELIMINAR
	 A	 providência	 inicial	 foi	 conhecer	 e	 selecionar	 o	 conjunto	
de	resoluções	de	tombamento	do	Conpresp,	aprovadas	entre	2017	
e	2018,	que	se	referissem	aos	bens	do	movimento	moderno,	para	
compor	o	conjunto	temático	da	Oficina.	Foi	organizada	uma	planilha	
Excel	 com	 uma	 série	 de	 campos	 que	 transcreveram	 informações	
das	Resoluções,	ou,	na	ausência	desses	dados,	foram	completadas	
com	pesquisas	em	outras	fontes.

	 Após	discussão	de	critérios	entre	a	equipe	de	organização	
foi	definido	um	conjunto	de	101	bens	tombados.

	 Definido	esse	universo	de	edificações	a	serem	identificadas,	
preparou-se	 um	 conjunto	 de	 referências,	 que	 seriam	 acessadas	
virtualmente	 pela	 internet	 pelos	 inscritos	 na	 Oficina.	 Foram	
produzidos	os	seguintes	instrumentos	de	pesquisa:

  • Criação na plataforma Google My Maps de 
um mapa com a localização dos 101 bens, incluindo um menu 
com dados básicos sobre cada um: denominação, endereço, 
número da resolução de tombamento, etc. Foi definida uma 
divisão territorial em cinco regiões da cidade: Centro, Norte/
Leste, Sul, Oeste 1 e Oeste 2. Desenvolveu-se uma legenda 
com essa divisão geográfica.

  • Desenvolvimento de ficha de identificação 
e percepção para cada bem a partir da plataforma Google 
Forms, contendo dados básicos sobre o imóvel, descrição 
(quando possível) de aspectos visuais e de conservação, 
indicação da relação do bem com o local e a área onde se 
localiza, conforme percebido pelo participante.

  • Organização via Google Meet de um 
conjunto de “salas” tanto para a reunião principal da Oficina 
como para os cinco grupos previstos para participação dos 
inscritos.



8

BASE TÉCNICA PARA PARTICIPAÇÃO
	 Para	a	participação	na	Oficina	foi	informado	aos	inscritos	que	
precisariam	de	computadores,	acesso	à	internet,	e	aos	programas	
ou	ferramentas	digitais	Google	Drive,	Google	Maps	e/ou	Google	
Earth.

	 A	 ferramenta	 My	 Maps	 foi	 escolhida	 por	 ser	 um	 serviço	
do	 Google	 que	 permite	 criar	 e	 personalizar	 mapas,	 dando	 a	
possibilidade	de	criar	roteiros	ou	PINS	(os	PINS	indicam	cada	um	
dos	bens	tombados).	O	principal	diferencial	dessa	ferramenta	é	a	
possibilidade	de	gerar	um	link	compartilhável,	podendo	ser	atrelado	
a	um	site,	ou	ficar	disponível	para	pesquisa	de	forma	gratuita.

	 Inicialmente,	 pensou-se	 em	 realizar	 o	 mapeamento	 na	
própria	Oficina,	porém,	considerando	um	melhor	aproveitamento	
do	 tempo,	o	 mapeamento	 foi	 feito	 pela	 Comissão	Organizadora	
da	Oficina	antecipadamente,	para	que	os	participantes	pudessem	
se	 aprofundar	 nas	 percepções	 a	 serem	 coletadas	 por	 meio	 de	
formulário.

	 O	 My	 Maps	 foi	 elaborado	 com	 base	 na	 acima	 referida	
planilha	dos	bens	tombados.	Ao	se	clicar	nos	PINS,	essas	informações	
aparecem.	É	importante	ressaltar	que	em	algumas	da	Resoluções	
não	constam	o	nome	do	arquiteto	e	o	ano	da	construção	da	obra,	
informações	 que	 seriam	 completadas	 a	 partir	 de	 respostas	 dos	
formulários.

	 Tendo	em	vista	que	o	My	Maps	só	disponibiliza	a	criação	de	
10	camadas,	não	foi	possível	 fazer	uma	distribuição	por	Distritos	
da	 cidade.	 Foram,	 então,	 feitas	 adaptações,	 sendo	 que	 algumas	
camadas	estão	por	distrito,	e	outras	por	Zonas,	ficando	distribuídas	
da	seguinte	forma:	Zona	Norte,	Zona	Leste,	Área	Central,	Perdizes/
Barra	Funda	e	Lapa,	Pinheiros,	Butantã,	Butantã/Morumbi,	Santo	
Amaro	 e	 Sudeste.	 Essas	 camadas	 foram	 feitas	 para	 auxiliar	

participantes	 que	 não	 eram	 de	 São	 Paulo	 e	 que	 poderiam	 não	
conhecer	esses	distritos	e	áreas	principais.

	 Outro	recurso	interessante	do	My	Maps	é	a	possibilidade	de	
se	criar	uma	descrição	para	os	PINS,	e	também	de	se	adicionar	fotos	
do	local.	Dessa	forma,	foi	disponibilizado	para	os	participantes	o	
mapeamento	editável,	pois,	caso	algum	grupo	terminasse	a	tempo	
de	 responder	 o	 formulário,	 poderia	 completar	 a	 descrição	 dos	
PINS	e	adicionar	fotos	da	obra.
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ORGANIZAÇÃO PROPOSTA
	 A	Oficina	teve	todas	as	25	vagas	oferecidas	preenchidas.	A	
proposta	inicialmente	definida	previa	a	divisão	em	5	grupos	com	5	
participantes	cada	um,	que	se	responsabilizariam	por	uma	das	cinco	
regiões	em	que	se	localizam	os	101	bens	tombados.	Cada	grupo	
seria	responsável	por	cerca	de	20	edificações	e	cada	participante	
pelo	preenchimento	de	4	fichas.

	 A	 Oficina	 seria	 iniciada	 com	 explicações	 do	 grupo	
organizador desses tópicos descritos anteriormente, e apresentação 
sucinta de cada participante.

	 Após	a	organização	dos	grupos	e	da	divisão	das	áreas	de	
atuação,	e	de	posse	da	planilha	de	bens	de	sua	área,	da	ficha	de	
identificação	e	dos	links	para	subsidiar	o	trabalho,	cada	grupo	se	
reuniria	numa	“sala”	específica	do	Google	Meet	para	a	divisão	e	
organização	do	trabalho	em	sua	região,	da	melhor	maneira	que	
considerassem.	 Ao	 final	 previa-se	 o	 retorno	 de	 todos	 os	 grupos	
à	 “sala”	 principal	 para	 debate	 e	 considerações	 com	 o	 grupo	
organizador	da	Oficina.

	 Para	 avaliar	 o	 efetivo	 interesse	 dos	 inscritos	 foram	
encaminhados,	 na	 semana	 que	 precedeu	 o	 Oficina,	 e-mails	 com	
instruções	prévias	e	solicitação	de	confirmação.
Realização	da	Oficina

	 No	dia	da	realização	da	Oficina,	14/11/2020,	infelizmente	
nem	todos	os	inscritos	compareceram,	reduzindo-se	ao	total	de	10	
participantes,	entre	alunos	de	graduação	e	de	pós-graduação	em	
arquitetura	e	urbanismo,	principalmente.	

Participaram	da	Oficina:

CÁCIA GRAZIELA FERREIRA LEONHARDT
CAROLINA MARQUES CHAVES
DIEGO PINHEIRO VIEIRA
FELIPE GRIFONI
FERNANDA GOMES TROTTI
GISELE YAMAUCHI
ISABELA NOGUEIRA
JULIANA DE CARVALHO LISBOA
LISIÊ KREMER CABRAL
MARIANA CAMPOS QUENTAL

	 Com	 isso	 houve	 necessidade	 de	 rearranjar	 a	 distribuição	
dos	grupos,	reduzi-los,	bem	como	a	divisão	geográfica	incialmente	
prevista	para	o	trabalho.		Os	participantes	foram,	então,	distribuídos	
em 4 salas.
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RESULTADOS DA OFICINA
	 Como	resultado,	tivemos	o	preenchimento	de	24	formulários,	
referentes	a	bens	culturais	situados	em	três	zonas	da	cidade:	Centro,	
Oeste	 e	 Sul,	 distribuídos	 nos	 seguintes	 bairros:	 Centro,	 Santa	
Cecília,	Higienópolis,	Jardim	Paulista,	Jardim	Paulistano,	Perdizes,	
Butantã,	Cidade	Jardim,	Fazenda	Morumbi	e	Morumbi.

	 A	maioria	dos	bens	situa-se	em	ruas	ou	em	avenidas,	tendo	
apenas	uma	frente.	Com	relação	à	implantação	no	lote,	uma	parte	
considerável	encontra-se	isolada	no	lote,	enquanto	outra	parte,	de	
igual	proporção,	implanta-se	no	seu	alinhamento.

	 Quanto	 à	 tipologia,	 apenas	 12,5%	 dos	 bens	 culturais	
estudados	são	parte	de	um	conjunto	arquitetônico,	sendo	o	restante	
edificações	isoladas.	No	nível	do	pedestre,	apenas	20,8%	dos	bens	
culturais	é	livre	de	barreiras;	e	16,7%	estão	detrás	de	muros	altos.	
A	maioria	das	edificações	são	de	caráter	privado	(79,2%),	o	que	
dificulta	a	sua	fruição	por	parte	das	pessoas.		

	 Em	 relação	 ao	 uso	 original	 dos	 bens	 culturais,	 ainda	
que	 54,2%	 sejam	 de	 residências	 unifamiliares,	 encontramos	
usos	 diversificados,	 sejam	 eles,	 de	 comércio	 e	 serviços,	 edifício	
residencial,	 institucional.	 Em	 75%	 dos	 casos,	 os	 usos	 originais	 se	
mantêm	contemporaneamente.	Quanto	aos	que	mudaram	de	usos,	
chama	a	atenção	o	percentual	de	edificações	sem	uso:	28,6%.	

	 Uma	das	questões	mais	 importantes	do	formulário	consiste	
no	 destaque	 do	 bem	 cultural	 na	 paisagem.	 Infelizmente	 apenas	
37,5%	 das	 edificações	 apresentam	 muito	 destaque,	 seguido	 de	
37,5%	com	pouco	destaque	e	25%	com	nenhum	destaque.

	 Em	 compensação,	 o	 estado	 de	 conservação	 dos	 bens	
culturais	é,	na	sua	maioria,	66,7%,	bom,	e	20,8%	regular.	Já	com	
relação	a	níveis	de	alteração	ou	descaracterização,	54,2%	não	se	

encontra alterada ou descaracterizada. 

	 Ao	 final	 do	 formulário,	 pergunta-se	 a	 cada	 participante,	
se,	 considerando	 as	 respostas	 anteriores,	 o	 bem	 cultural	 poderia	
ser	incluído	em	um	roteiro	de	visitas	do	patrimônio	arquitetônico,	
urbanístico	 e	 paisagístico	 do	 movimento	 moderno	 na	 cidade	 de	
São	 Paulo.	 Como	 resultado,	 considerou-se	 que	 62,5%	 dos	 bens	
contemplados	nos	24	formulários	são	passíveis	de	fazer	parte	de	
um	roteiro,	ou	seja,	15	dos	24	bens	culturais	estudados	na	Oficina.

	 Considerando	 o	 fato	 de	 que	 os	 próprios	 formulários	
não	 foram	 preenchidos	 integralmente,	 é	 possível	 se	 pensar	 uma	
continuação	 da	 Oficina	 posteriormente.	 Mesmo	 o	 mapeamento	
não	estando	completo,	compartilharemos	o	material	para	futuras	
consultas	e	possíveis	intervenções.

	 É	uma	experiência	a	ser	testada.	O	esforço	que	fizemos	foi	
para	estimular	a	pesquisa,	no	viés	digital,	de	um	grupo	certamente	
muito	 expressivo	 e	 estimulante	 de	 bens	 que	 constitui	 patrimônio	
cultural	 moderno,	 modernista,	 ou	 quase	 moderno,	 na	 cidade	 de	
São Paulo.
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https://docs.google.com/document/d/1t-sPQe_
zBHzqlzXHLkJM1JtZJB7gJ84v3Enl96C84zo/edit?ts=5fc19eb7
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FORMULÁRIO:

1. Qual	o	código	da	edificação	a	que	se	refere	este	Formulário?	(Exemplos:	A1;	
B26;	etc.)	*

2. Identificação	e	endereço	do	bem	cultural	(Exemplo:	Edifício	Lagoinha	/	Rua	
Arthur	de	Azevedo,	no32)	*

3.	 Autoria	 e	 ano	 do	 projeto	 arquitetônico	 ou	 da	 construção	 da	 edificação	
(Exemplo:	Hans	Broos	/	1978)	*

4. Em	qual	região	da	cidade	está	a	edificação?	*
 • Norte 
 • Sul 
 • Leste 
 • Oeste 
 • Centro

5. Em	qual	bairro	a	edificação	está	inserida?	
 (Exemplo: Bom Retiro)

6. Em	qual	tipo	de	logradouro	se	localiza	a	edificação?	*
 • Rua
 • Avenida
	 •	Vila/Viela	
 • Travessa | Beco 
	 •	Praça	|	Parque	
	 •	Condomínio	privado	
 • Outro:

7. De	que	forma	a	edificação	se	insere	no	tecido	urbano?	*
	 •	Miolo	da	quadra	Esquina
	 •	Uma	frente	
	 •	Duas	frentes	
	 •	Três	frentes
	 •	Quadra	toda
 • Outro:

8.	Como	a	edificação	se	implanta	no	lote? *
 • No alinhamento do lote 
 • Isolada no lote
 • Outro:

 
9. Qual	a	tipologia	do	bem	cultural?	*
	 •	Edificação	isolada	
	 •	Conjunto	arquitetônico	
 • Outro:

10.	No	nível	do	pedestre,	qual	a	relação	que	a	edificação	possui	com	a	calçada?	
*
	 •	Livre	de	barreiras	
 • Vegetação
 • Gradil
 • Talude
 • Tapume 
	 •	Muro	baixo	
 • Muro alto 
 • Outro:

11.	Qual	o	caráter	da	edificação?	*
	 •	Público
 • Privado
	 •	Não	é	possível	identificar

12.	Qual	o	uso	original	da	edificação?	(Exemplo:	Residência	unifamiliar)	*

13.	Este	uso	se	mantém	contemporaneamente?	*
 • Sim
 • Não
	 •	Não	é	possível	identificar

14.	Se	não,	qual	o	uso	atual	da	edificação?
	 •	Sem	uso/abandonada	
	 •	Não	é	possível	identificar	
 • Outro:

15.	Qual	o	uso	e	tipo	predominantes	do	entorno	da	edificação?		
 (Exemplo: Entorno parcialmente verticalizado e com uso 
predominantemente residencial) *

16. A	edificação	possui	destaque	na	paisagem?	*
	 •	Sim,	muito	destaque	
	 •	Sim,	pouco	destaque	
	 •	Não,	nenhum	destaque
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17. Justifique	sua	resposta	quanto	ao	destaque	da	edificação	na	paisagem.	*

18. Qual	o	estado	atual	de	conservação	da	edificação?	*
 • Bom
 • Regular
 • Ruim
	 •	Não	é	possível	identificar

19.	Justifique	sua	resposta	quando	ao	estado	atual	de	conservação	da	edificação.	
*

20. A	edificação	encontra-se	alterada	e/ou	descaracterizada?	*
Sim,	 muito	 alterada	 e/ou	 descaracterizada	 Sim,	 pouco	 alterada	 e/ou	
descaracterizada	 Não,	 nada	 alterada	 e/ou	 descaracterizada	 Não	 é	 possível	
identificar

21.	Se	sim,	qual(is)	o(s)	tipo(s)	de	alteração	e/ou	descaracterização?

22. Acrescente	 aqui	 as	 imagens	 da	 edificação	 –	 ao	 nível	 do	 pedestre,	 entre	
2010	 e	 2020	 –	 obtidas	 através	 da	 ferramenta	 de	 visualização	 “ao	 longo	 do	
tempo”	 do	 Google	 Maps/Google	 Earth.	 (Observação:	 Serão	 aceitas	 até	 10	
imagens	que	juntas	totalizem,	no	máximo,	10MB)

22.	Acrescente	aqui	os	materiais	de	pesquisa	referentes	à	edificação	em	questão	
eventualmente	coletados	durante	a	Oficina.	(Observação:	Serão	aceitos	até	10	
arquivos	que	juntos	totalizem,	no	máximo,	10MB)

23. Considerando	suas	respostas	anteriores,	esta	edificação	poderia	ser	incluída	
em	um	roteiro	de	visitas	do	patrimônio	arquitetônico,	urbanístico	e	paisagístico	
do	movimento	moderno	na	cidade	de	São	Paulo?	*
 • Sim 
 • Não

24. Justifique	 sua	 resposta	 quanto	 a	 inclusão	 ou	 não	 do	 bem	 cultural	 em	 um	
roteiro	de	visitas.	*

25. Caso	seja	necessário,	utilize	este	campo	para	acrescentar	quaisquer	outras	
informações	que	considere	pertinentes.

RESPOSTAS_GRÁFICOS
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• Em	qual	bairro	a	edificação	está	inserida?	

•	Em	qual	região	da	cidade	está	a	edificação?

norte
sul	(8,3%)
leste
oeste	(54,2%)
centro	(37,5%)

• Em	qual	tipo	de	logradouro	se	localiza	a	edificação?

rua	(66,7%)
avenida	(29,2%)
vila/viela
travessa/beco
praça/parque
condomínio/privado
alameda

02

01

00

8,3%

4,2%

jardim	paulistano

butantã

centro

cidade	jardim

fazenda	morumbi

higienópolis

jardim	paulista

morumbi

perdizes

santa	cecília
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•Como	a	edificação	se	implanta	no	lote?

no	alinhamento	do	lote	(41,7%)
isolada	no	lote	(41,7%)
com recuo
no	recuo	frontal
alinhamento lateral do lote. 
apresenta	recuo	frontal.	recuo	
dos	fundos	não	visível.	

recuo	frontal.	

•De	que	forma	a	edificação	se	insere	no	tecido	urbano?	

miolo	de	quadra	(16,7%)
esquina	(16,7%)
uma	frente	(54,2%)
duas	frentes	(12,5%)
três	frentes
quadra	toda	

• No	nível	do	pedestre,	qual	a	relação	que	a	edificação	possui	com	a	calçada?

5 (20,8%)

7 (29,2%)

6 (25%)
2 (8,3%)

0 (0%)

5 (20,8%)

4 (16,7%)
1 (4,2%)

1 (4,2%)

1 (4,2%)

1 (4,2%)

1 (4,2%)

1 (4,2%)

00 02 04 06 08

	 Livre	de	barreiras	
 Vegetação

Gradil
  Talude
 Tapume 
	 Muro	baixo	
 Muro alto

Muro	e	portões	baixos
Não	é	possível	aferir	a	situções	do	loc...

Recuo	frontal	com	vegetação

Tem gradil e tapume 
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•Qual	a	tipologia	do	bem	cultural?

edificação	isolada	(87,5%)
conjunto	arquitetônico	(12,5%)

•Qual	o	caráter	da	edificação?	

público	(79,2%)
privado	(16,7%)
não	é	possível		

•Qual	o	uso	original	da	edificação?	(Exemplo:	Residência	unifamiliar?)

04

02

00

06

4,2%

8,3%

12,5%

20,8%

comércio e serviços

ed. residencial

institucional
prédio	habitacional

prédio res.

residência
residência	unifamiliar sed...
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• Este	uso	se	mantém	contemporaneamente?

sim	(12,5%)
não	(12,5%)
não	é	possível	identificar	(75%)

• Se	não,	qual	o	uso	atual	da	edificação?

sem	uso/abandonada	(14,3%)
não	é	possível	identificar	(28,6%)
desocupada e a venda, 
com alguma manumentação 
constante	(14,3%)
ocupação pelos antigos 
funcionários	do	arquiteto
cultural	(14,3%)
bem	de	uso	cultural:	biblioteca	
e	teatro	infanto-juvenil	(14,3%)

• A	edificação	possui	destaque	na	paisagem?

sim,	muito	destaque	(37,5%)
sim,	pouco	destaque	(37,5%)
não,	nenhum	destaque	(25%)

• Qual	o	estado	atual	da	conservação	da	edificação?

bom	(66,7%)
regular	(20,8%) 
ruim
não	é	possível	identificar
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•	Considerando	suas	respostas	anteriores,	esta	edificação	poderia	
ser	incluída	em	um	roteiro	de	visitas	do	patrimônio	arquitetônico,	
urbanístico	e	paisagístico	do	movimento	moderno	na	cidade	de	São	
Paulo?

•	A	edificação	encontra-se	alterada	e/ou	descaracterizada?	

sim,	muito	alterada	e/
ou descaracterizada 
sim,	pouco	alterada	e/ou	
descaracterizada	(25%)
não,	nada	alterada	e/ou	
descaracterizada	(54,2%)
não	é	possível	
identificar	(20,8%)

sim	(62,5%)
não	(37,5%)
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