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Resumo 
Este Projeto de Iniciação Científica analisou o edifício da         
Agência do Banco Nacional, projeto arquitetônico de       
Sidônio Porto e Raimundo da Rocha Diniz, dois       
expoentes da arquitetura brasileira, construída em      
Maringá, em 1976. A pesquisa buscou contextualizar a        
edificação, compreendendo o cenário da arquitetura      
bancária nacional e local, relevando-se os aspectos       
técnicos, construtivos e compositivos que a constituem,       
além da relação com outras obras dos autores, como os          
projetos arquitetônicos de outras agências do Banco       
Nacional, implantadas pelo território brasileiro. Esta      
pesquisa teve por objetivo destacar as qualidades       
espaciais do edifício ancoradas às decisões técnicas,       
além de procurar registrar e construir uma cultura        
preservacionista e patrimonial na jovem cidade. 

Introdução  
Esse PIC é parte da pesquisa “Arquitetura Bancária em         
Maringá” (2016), que objetivou a análise de agências        
bancárias produzidas no período de 1951 a 1985,        
momento em que a cidade de Maringá, assim como         
outras de mesmo porte por todo o país, receberam         
grandes investimentos econômicos, fato que atraiu a       
instalação dessas casas bancárias, viabilizando o projeto       
desenvolvimentista. 
Para Ströher (1999) as mudanças ocorridas no cenário        
brasileiro em 1960 refletiram em alterações no mercado        
financeiro, surgindo a necessidade de alcançar maior       
público, a fim de distribuir o capital internacional        
investido, e dessa forma, houve grande aumento na        
implantação de agências bancárias. 
Maringá foi uma das cidades onde essa expansão do         
sistema bancário ficou evidente, pois a cidade nasce        
ligada à expansão agrícola fomentada pela linha férrea        
advinda de São Paulo com a economia baseada nos         
mercado imobiliário e cafeeiro. 

Material e Métodos 
A pesquisa teve como método o redesenho a partir das          
pranchas originais do projeto legal, coletadas nos       
arquivos da Prefeitura Municipal de Maringá, da       
construção de modelo tridimensional virtual, visitas      
técnicas e análise de fotos e documentos que envolvem         
o objeto. 

 

 

 

Resultados e Discussão 
Para a compreensão e análise do edifício, por meio do          
redesenho, que é uma prática elucidativa em relação ao         
processo técnico e criativo, pois 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 apurada para o       
estudo de determinado projeto, mas é claramente, uma        
técnica que se ampara historicamente nas formas       
pedagógicas de transmissão do conhecimento, nas      
quais se aprende fazendo.  

 
Figura 1. Redesenho do Corte A longitudinalmente, a partir das          
pranchas originais da PMM. Desenvolvido pelo autor. 

Conclusões 
A pesquisa construiu material teórico e prático de análise         
com o objetivo de explorar o método de projetar em          
arquitetura. Foi possível apreender o espaço      
arquitetônico e entender o processo de produção do        
edifício com as decisões projetuais, reafirmar o caráter        
modernista da obra e a sua relevância para a cidade.          
Produziu-se material documental sobre o patrimônio      
histórico para a contribuição e manutenção de uma        
cultura preservacionista na cidade.  
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