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Introdução: Diante da degradação, descaracterização e a falta de documentação dos edifícios 
representativos para a arquitetura, a história e a memória social e urbana, este projeto abrange 
uma documentação histórica e métrica sobre o estado de conservação dos edifícios Abelha e o 
prédio da Secretaria de Educação da cidade de Bauru, importantes para a preservação do 
patrimônio cultural, tombados e em estudo para tombamento pelo Conselho de Defesa do 
Patrimônio Cultural (CODEPAC). Este parecer enfatiza a importância destas edificações como 
documento da evolução urbana da cidade, pois eles retratam seu desenvolvimento quando 
Bauru se consolida como importante entroncamento ferroviário. 2.  Objetivos: A pesquisa tem 
como objetivo documentar e analisar o estado de conservação de edifícios tombados e em 
estudo para tombamento pelo CODEPAC: Edifício Abelha e prédio da atual Secretaria 
Municipal de Educação, e propor diretrizes de salvaguarda desses bens localizados na cidade 
de Bauru.3.  Métodos: O projeto consta de três fases. A primeira aborda a arquitetura moderna 
e sua influência em Bauru, a arquitetura art-decó, o patrimônio arquitetônico e a importância da 
documentação e representação gráfica para estudo e preservação desses patrimônios. A 
segunda fase abrange as documentações históricas, métricas e o estado de conservação dos 
edifícios Abelha e o prédio da atual Secretaria de Educação. A terceira fase compreende a 
proposta de diretrizes para a salvaguarda do patrimônio arquitetônico.4.  Resultados: O 
Edifício Abelha, tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru 
(CODEPAC), é um belíssimo exemplar arte-déco com fachada pouco rebuscada, quase sem 
apliques, caixilharias geométricas e revestimento de mica. Atualmente possui uso misto. O 
Edifício da Secretaria Municipal da Educação é um exemplar da arquitetura moderna, 
construído na década de cinqüenta. O prédio apresenta desníveis, caracterizados por volumes 
geométricos, fachadas com grandes vãos de vidro e encontra-se em bom estado de 
conservação. Pela sua relevância na arquitetura moderna será solicitado ao CODEPAC o 
estudo de tombamento. Ambos os edifícios são importantes pela relevância arquitetônica e 
histórica e fazem parte da identidade de Bauru. Com a documentação desses edifícios, 
pretende-se contribuir com a preservação do patrimônio cultural da cidade de Bauru.


