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Resumo  

Objetivou-se com a Oficina de Reconhecimento e distinção do patrimônio arquitetônico 
moderno de Sorocaba objeto de analisar as edificações do Bairro de Santa Terezinha, parte 
expansão da mancha urbana da cidade dos anos 1925, entre as avenidas Afonso 
Vergueiro, o caminho para a cidade de Araçoiaba, a leste pela Avenida Eugênio Salerno e 
a oeste pela Rua Maestro Zeferino Santana. A análise partiu da identificação, por meio do 
das imagens do Street View do Google Maps, de alguns elementos que pudessem indicar 
a filiação das edificações ao movimento moderno. Foram buscados nos edifícios o uso do 
térreo sob pilotis; quanto aos elementos de aberturas, janelas em fita, panos de vidro e 
esquadrias que compunham o ritmo das fachadas; cobogós; o uso de formas geométricas 
simples; a presença de lajes planas; a presença do concreto aparente e o uso de brises-
soleil. Como resultado, foram mapeadas 29 edificações, sendo em sua maioria residências, 
que abrem a possibilidade para a identificação de projetos e autores ainda desconhecidos, 
mas que fazem parte da paisagem de Sorocaba.    

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Modernismo. Bairro Santa Terezinha. 

 

Abstract 

The aim of this workshop was to recognize and distinguish the modern architectural heritage 
of Sorocaba, focusing in Santa Terezinha neighborhood, which was part of the central 
expansion of the urban area during the 1920’s. Located between Afonso Vergueiro, General 
Osório, Eugênio Salerno Avenues and Maestro Zeferino Santana Street, the area is mainly 
residential. The analysis started from the identification, through the Street View images of 
Google Maps, of some elements that could indicate the affiliation of the buildings to the 
modern movement such as: the use of a free ground floor under “pilotis”; as for the elements 
of openings, tape windows, glass panels and frames that made up the rhythm of the facades; 
“cobogós”; the use of simple geometric shapes; the presence of flat slabs; the presence of 
exposed concrete and the use of brises-soleil. As a result, 29 buildings were mapped, most 
of them residences, which open the possibility for the identification of projects and authors 
still unknown, but which are part of the landscape of Sorocaba. 
Keywords: Modern Architecture. Modernism. Santa Terezinha Neighborhood.  

 

Resumen 

El objetivo de este taller fue reconocer y distinguir el patrimonio arquitectónico moderno de 
Sorocaba, analizando las edificaciones del barrio Santa Terezinha, parte de la expansión 
del casco urbano de la ciudad en los años 1925, entre las avenidas Afonso Vergueiro, el 
camino a la ciudad de Araçoiaba, al este por Avenida Eugênio Salerno y al oeste por Rua 
Maestro Zeferino Santana. El análisis partió de la identificación, a través de las imágenes 
de Street View de Google Maps, de algunos elementos que pudieran indicar la afiliación de 
los edificios al movimiento moderno. Se buscó el uso de la planta baja bajo pilotis en los 
edificios; en cuanto a los elementos de aberturas, ventanas de cinta, paneles de vidrio y 
marcos que componían el ritmo de las fachadas; cobogós; el uso de formas geométricas 
simples; la presencia de losas planas; la presencia de hormigón visto y el uso de brises-
soleil. Como resultado, se cartografiaron 29 edificios, la mayoría de ellos residencias, lo que 
abre la posibilidad para la identificación de proyectos y autores aún desconocidos, pero que 
forman parte del paisaje de Sorocaba. 

Palabras clave: Arquitectura Moderna. Modernismo. Barrio Santa Terezinha.  
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Roteiro de Reconhecimento e distinção do patrimônio 

Arquitetônico Moderno de Sorocaba 

Arquitetura Moderna no Bairro Santa Terezinha 

A Oficina “Roteiro de Reconhecimento e distinção do patrimônio 

Arquitetônico Moderno de Sorocaba1” teve como objeto de análise o Bairro de 

Santa Terezinha, parte da expansão da mancha urbana da cidade dos anos 

1925, entre as avenidas Afonso Vergueiro (ao norte), o caminho para a cidade 

de Araçoiaba (ao sul), a leste pela Avenida Eugênio Salerno e a oeste pela Rua 

Maestro Zeferino Santana (MESTRE, 2014; CELLI, 2012).  

Na ocasião a Oficina, selecionamos alguns elementos visuais que 

pudessem ser encontrados nas edificações da cidade, relacionando-as com o 

patrimônio arquitetônico moderno. Foram elas: o uso do térreo sob pilotis; quanto 

aos elementos de aberturas, janelas em fita, panos de vidro e esquadrias que 

compunham o ritmo das fachadas; cobogós; o uso de formas geométricas 

simples; a presença de lajes planas; a presença do concreto aparente e o uso de 

brises-soleil.  

Considerando que a oficina tenha percorrido um bairro residencial com 

poucos edifícios verticais, alguns elementos como o térreo sob pilotis e o uso de 

panos de vidro nas fachadas não foram encontrados. Além disso, alguns 

elementos foram identificados pelos participantes com alguma variação do modo 

com o qual era usado pela linguagem moderna, conforme será detalhado a seguir. 

                                            
1 Sorocaba, cidade a oeste da capital paulista, conta hoje segundo os dados de IBGE (2015) com 
644.919 habitantes. A cidade teve sua história do seu traçado urbano entrecruzada por diversos 
fatores  como passagem do caminho do Peabiru (caminho que conectava o Brasil com os países da 
América Latina, partindo do litoral brasileiro, cruzando o Paraguai, a Bolívia e se encerrando no litoral 
peruano), estabeleceu-se como povoado por Baltazar Fernandes, em 1654 a margem esquerda do 
rio Sorocaba, sendo pouso e local de Feira de Muares, seguida da instalação da Estrada de Ferro 
Sorocabana (1875) e do desenvolvimento da indústria têxtil local (CELLI, 2012).  
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No mapa abaixo, foram identificados com números as edificações elencadas pelos 

participantes das oficinas com elementos da linguagem moderna. 

 

As edificações de número 01; 06; 09; 11; 15; 18; 20; 21; 22; 23; 26; 29, são 

edificações que foram identificadas predominantemente por fazerem uso de laje plana. 
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Contudo, muitas delas tem telhados embutidos de telhas cerâmicas, sendo a laje apenas 

um detalhe na fachada marcando-a como elemento horizontal conforme a Figura 01:  

 

Figura 1. Elemento horizontal identificado como laje plana, exemplos das residências de número 
01 e 15 no mapa Legenda explicativa da imagem. Fonte: Google Street View. Acesso em 14 de 

novembro 2020. 

Daquelas que efetivamente fazem uso da laje plana em concreto, destacaram-se as 

edificações de número 05; 12; 19; 27 e 28. A edificação de número 05 (Figura 2) não teve 

seu autor identificado e apresenta além da laje da cobertura os apoios externos aos limites 

de sua construção, que encontram os pilares em arco. Além disso, a fachada frontal 

apresenta janelas em composição horizontal. 

 

Figura 2. Edificação no 05. Fonte: Google Street View. Acesso em 14 de novembro 2020. 

Já a edificação 12 trata de um edifício de apartamentos, de gabarito baixo, que faz 

uso das linhas verticais com um ritmo entre as esquadrias e a alvenaria da fachada, 

conforme Figura 03. 
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Figura 3. Edificação no. 12. Fonte: Google Street View. Acesso em 14 de novembro 2020. 

Por sua vez, a edificação 19 (Figura 04) é um dos exemplares notadamente 

modernos da cidade de Sorocaba, trata-se da Residência Paco Moreno Pintor (1965), de 

autoria do arquiteto Décio Tozzi. A residência foi objeto do artigo publicado no evento de 

autoria de Maita Zambrano e Guerra Galán (2020).   

 

Figura 4. Edificação no 19, Residência de autoria de Décio Tozzi. Fonte: Google Street View. 
Acesso em 14 de novembro 2020. 

Além desses edifícios com laje plana, foram observados seu uso no conjunto de 

casas da Rua Maestro Zeferino Santana (Figura 05, a esquerda), algumas com fachadas 

já modificadas; e o exemplar da residência a Rua Álvaro Teixeira de Souza Leite, cuja laje 

em concreto ganha uma curvatura junto ao limite lateral do terreno (Figura 05, à direita). 

Destaca-se também nesta residência a torre em concreto na lateral esquerda, bem como o 

detalhe da gárgula em concreto. 
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Figura 5. Conjunto de casas à Rua Maestro Zeferino Santana (no 27 no mapa) e residência à Rua 
Álvaro Teixeira de Souza Leite (no 28 no mapa). Fonte: Google Street View. Acesso em 14 de 

novembro 2020. 

Quanto ao uso do concreto aparente, ele foi observado para além das lajes planas. 

Na residência identificada com o número 08 no mapa referencial, o concreto foi usado no 

acabamento das janelas que avançam o corpo da edificação, conforme identificado na 

figura abaixo (06), da fachada lateral. Além desse exemplo, o uso do concreto aparente em 

lajes das garagens foi visto nas residências identificadas com o número 17. 

 

Figura 6. Residência na esquina das Ruas Piauí e Amazonas (no 08 no mapa). Fonte: Google 
Street View. Acesso em 14 de novembro 2020. 
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Duas residências apresentaram uma característica semelhante – telhados com telha 

de cerâmica com beirais mais extensos, buscando reafirmar a horizontalidade das 

construções com o uso de janelas altas e em série (Figura 07). São estas as identificadas 

no mapa com os números 02, 11 e 24.  

 

Figura 7. Residências referentes aos números 02 e 24 no mapa. Fonte: Google Street View. 
Acesso em 14 de novembro 2020. 

Compôs o levantamento realizado na oficina o edifício escolar identificado pelo 

número 16, que trata da ampliação da Escola Municipal Getúlio Vargas, cuja fachada foi 

destacada pelas janelas em série horizontais, bem como pelas marcações dos pilares 

estruturais na vertical, conforme Figura 8. 

 

Figura 8. Edifício escolar identificado com o número 16 no mapa. Fonte: Google Street View. 
Acesso em 14 de novembro 2020. 

Um fato que foi curioso durante o andamento da oficina foi que por ela ocorrer 

através das ferramentas do Google, pudemos identificar mudanças nas fachadas através 

dos anos. O primeiro registro fotográfico do Street View na região do Bairro Santa Terezinha 
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foi do ano de 2011 e o último de 2019. Utilizando essa ferramenta, pudemos identificar que 

as estruturas de concreto da fachada do edifício número 03, de autoria de Rubens Cardieri, 

foram pintadas com o passar dos anos, escondendo sua materialidade, conforme a Figura 

9. 

 

Figura 9. A imagem a esquerda é o registro do Google Street View de 2011, enquanto a imagem a 
esquerda de 2019, ambos referentes ao edifício identificado com o número 03 no mapa. Fonte: 

Google Street View. Acesso em 14 de novembro 2020. 

Por meio da mesma ferramenta, identificamos que um dos imóveis com linguagem 

moderna foi demolido (identificado no mapa com o número 07). Este apresentava laje plana 

e simetria na fachada lateral, pontuada pelo desenho de suas esquadrias (Figura 10).  

 

Figura 10. A imagem a esquerda é o registro do Google Street View atual, enquanto a imagem a 
direita de 2011, ambos referentes ao edifício identificado com o número 07 no mapa. Fonte: 

Google Street View. Acesso em 14 de novembro 2020. 

Como grande parte dos edifícios identificados tem autoria desconhecida, acredita-

se que com o resultado obtido na oficina de reconhecimento e identificação, sistematizado 

na tabela abaixo, possam ser dados novos passos para conhecimento dos agentes 
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responsáveis pela adoção e reprodução da linguagem moderna em Sorocaba, que de seu 

a partir dos anos 1950, segundo Mestre (2014). 

No no 
Mapa Endereço Uso Autor 

01 Rua Paraná, 113 Residencial Não identificado 

02 Rua Paraná, 83 Residencial Não identificado 

03 Av. Dr. Eugênio Salerno, 415 Comercial Não identificado 

04 Rua Piauí, 66 Residencial Não identificado 

05 Rua Piauí, 86 Residencial Não identificado 

06 Rua Piauí, 91 Residencial Não identificado 

07 Rua Piauí, 130 Comercial Não identificado 

08 Rua Amazonas, 481 Residencial Não identificado 

09 Rua Maranhão, 151 Residencial Não identificado 

10 Rua Maranhão, 140 Residencial Não identificado 

11 Rua Amazonas, 415 Residencial Não identificado 

12 Rua Amazonas, 420 Residencial 
Multifamiliar Não identificado 

13 Rua Amazonas, 420 Residencial Não identificado 

14 Rua Amazonas, 362 / 364 / 368 / 370 
/ 372 / 374 / 380 / 382 / 386 / 388 

Residencial 
Multifamliar Não identificado 

15 Rua Maranhão, 65 Residencial Não identificado 

16 Av. Dr. Eugênio Salerno, 298 Institucional Rubens Cardieri 

17 Rua Pará, 37 Residencial Não identificado 

18 Rua Pará, 61 Residencial Não identificado 

19 Rua Pará, 70 Residencial Décio Tozzi 

20 Rua Pará, 83 Residencial Não identificado 

21 Rua Amazonas, 205 Residencial Não identificado 

22 Rua Pará, 205 Residencial Não identificado 

23 Rua Pará, 214 Residencial Não identificado 

24 Rua Pará, 247 Residencial Não identificado 

25 Rua Pará, 260 Residencial Não identificado 

26 Rua Pará, 283 Residencial Não identificado 

27 Rua Zeferino Santana, 153 Residencial Não identificado 

28 Rua Álvaro Teixeira Leite, 290 Residencial Não identificado 

29 Rua Álvaro Teixeira Leite, 284 Residencial Não identificado 
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