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Resumo 

O Projeto de Iniciação Científica parte da pesquisa 

“Arquitetura Bancária em Maringá” (2016), em que foram 

analisadas várias agências bancárias produzidas entre 

1951 e 1985, e este PIC teve como análise primordial o 

edifício da agência do Banco do Brasil de Maringá-PR, de 

1976 e autoria dos arquitetos Delmar Cardoso Martins e 

Ruben de Almeida Serra e equipe, grupo carioca de relevo 

nacional. Desse modo, partindo da ferramenta do 

redesenho, apoiado nas pranchas do projeto legal 

disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Maringá 

(PMM) e por visitas técnicas, buscou-se compreender as 

decisões tomadas em projeto, os aspectos técnicos, 

construtivos e compositivos da edificação, assim como 

suas relações com o espaço onde está inserido e o 

contexto histórico, na intenção de construir um acervo 

voltado ao preservacionismo de edifícios da cidade. 

Introdução  

Partindo-se das mudanças econômicas ocorridas na 

década de 1960, quando os setores financeiros do país 

tiveram significativo crescimento, percebe-se uma 

multiplicação das agências bancárias pelo Brasil, e 

Maringá foi um desses casos. Não obstante, a Arquitetura 

Bancária manifestou-se em diversas regiões e, por sua 

extensa produção, possibilitou a divulgação da linguagem 

modernista em todo o país, como novas alternativas e 

possibilidades formais para sua expressão. Este Projeto 

de Iniciação Científica investigou um exemplar dessa 

arquitetura, na região central de Maringá: a agência do 

Banco do Brasil, na avenida Duque de Caxias esquina 

com a Rua Santos Dumont. Assim, foi realizado não 

somente o estudo do objeto no contexto maringaense, 

como também no cenário nacional, analisando-a como 

parte da produção da arquitetura brasileira produzida no 

período pós-Brasília, buscando convergências com a 

produção arquitetônica à época, a exemplo da arquitetura 

paulista e suas reverberações. 

Material e Métodos 

A pesquisa foi pautada pela prática do redesenho apoiado 

nas pranchas do projeto legal, disponibilizadas pela 

Prefeitura Municipal de Maringá, por visitas técnicas ao 

edifício, pesquisa bibliográfica e debates confrontando 

esse objeto com os exemplares semelhantes construídos.  

Resultados e Discussão 

Procurando a compreensão e análise do edifício por meio 
do redesenho, que é uma prática elucidativa em relação 
ao processo técnico e de criação, visto que esse método 

 
permite explicitar a estrutura intelectual empregada por 
seu autor no projeto. As representações digitais 
introduzem na pesquisa sobre arquitetura - histórica, 
crítica e analítica - outras possibilidades de aproximação 
ao objeto arquitetônico. O redesenho, como prática de 
pesquisa histórica, não visa apenas produzir uma 
documentação detalhada para o estudo de determinado 
projeto, mas é, sabidamente, uma técnica que se ampara 
historicamente nas formas pedagógicas de transmissão 
do conhecimento, nas quais se aprende fazendo.  

 
Figura 1. Planta térreo da Agência do Banco do Brasil, Maringá. 

Fonte: Redesenho da autora a partir do Projeto Legal da PMM. 

Conclusão 

A pesquisa produziu um rico material teórico e prático 
para análises e explorou o método de projetar em 
arquitetura, ferramenta necessária à formação desse 
profissional. Ademais, foi possível apreender o espaço 
arquitetônico e entender o processo de produção do 
edifício com as decisões projetuais tomadas pelos 
autores, além de referenciar o caráter modernista da obra 
e a sua relevância para a cidade. Produziu-se assim, um 
material documental sobre o patrimônio histórico e para a 
ideia de preservação de edifícios na cidade.  
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