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RESUMO 
 
 

A ANÁLISE À PRESERVAÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA: CASA DA AGRICULTURA 
PEDRO MARIOTTO NA CIDADE DE TAUBATÉ RESUMO A presente pesquisa teve como 
objetivo principal subsidiar a proposta de projeto de preservação de uma construção 
considerada um ícone da arquitetura moderna na cidade de Taubaté/ SP. Este patrimônio da 
arquitetura moderna é conhecido pela comunidade regional como a Casa da Agricultura Pedro 
Mariotto, um imóvel modernista no segmento do brutalismo paulista localizado no bairro Jardim 
das Nações. A edificação teve seu projeto original elaborado no ano 1973, de autoria do 
renomado arquiteto Abrahão Velvu Sanovicz, expoente dos conceitos do modernismo paulista. 
Para a realização da pesquisa o processo foi desenvolvido com as seguintes etapas: revisão 
da bibliografia; execução do levantamento arquitetônico e urbano para análise da situação do 
espaço existente; elaboração de registro fotográfico documental do estado da arte da obra 
arquitetônica; realização de visita técnica a construção com similaridades ao tema de estudo; 
análise dos dados coletados e desenvolvimento de diretrizes para a elaboração de uma 
proposta de preservação e salvaguarda do patrimônio arquitetônico. Assim, os resultados 
obtidos na revisão bibliográfica, mostraram que a técnica de retrofit, que consiste em adaptar a 
edificação para receber um novo uso mantendo suas características era a mais adequada à 
situação; já os resultados encontrados na análise urbana da área de estudo se observou que 
há uma concentração de edificações institucionais, áreas comerciais, mas prevalece o uso 
residencial no entorno; quanto à parte arquitetônica é possível notar diversas intervenções que 
prejudicam a caracterização da arquitetura moderna e desvalorizam a edificação. Então, 
considerando as especificações legais de zoneamento da área de estudo previstas no Plano 
Diretor de Taubaté e mantendo e enaltecendo o estilo moderno, elaborou-se a proposta de 
implantação de uma livraria, através de um retrofit como forma de preservar o patrimônio 
arquitetônico. Dessa maneira, buscou-se readequar o prédio para abrigar um espaço de 
disseminação de cultura para a cidade, que conta com considerável área verde e paisagismo 
peculiar tornando o local convidativo à leitura, espaço para eventos culturais no terraço, café e 
um sebo facilitando o acesso de todas as pessoas aos livros, tendo em todo o prédio a 
acessibilidade garantida e resgatando a arquitetura moderna em sua ambientação; Fica 
reservada uma área no mesmo lote para realocação da Casa da Agricultura e do Escritório de 
Defesa Agropecuária. Os resultados da pesquisa são dados importantes para subsidiar 
diretrizes em políticas públicas na área de preservação de bens culturais e ambientais, 
buscando sempre trazer benefícios para toda a população e valorizar o patrimônio 
arquitetônico. Palavras-chave: Retrofit; Arquitetura moderna; Universidade de Taubaté; Vale do 
Paraíba. 


