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Resumo 

 
1)  Objetivo 

A pesquisa investiga a presença cultural italiana, atinente à produção de habitação 

coletiva no contexto arquitetônico brasileiro dos anos 1930, a partir de levantamento e análise 

de matérias sobre o tema publicadas na Itália, na época, e do levantamento e análise de 

produção de arquitetos e construtores de origem italiana (direta ou por descendência), atuantes 

no Brasil no mesmo período histórico. Utiliza-se como fonte primária de pesquisa o periódico 

italiano Archittettura: Rivista del Sindacato Nacionale Fascista Architetti, da editora Treves-

Treccani-Tumminelli, de Milão. Neste, propõe-se buscar dados sobre arquitetura da Itália 

publicadas no início dos anos 1930 e estabelecer estudos comparativos, no que tange a 

aspectos arquitetônicos, entre obras do mesmo período histórico produzidas na Itália e no 

Brasil. Para efeito de tal objetivo, o exame de obras brasileiras evidenciará a produção de 

arquitetos aqui atuantes que, por relação de etnia (italianos ou descendentes) e/ou formação 

acadêmica, tenham vínculos culturais com o país europeu. 

 

2)  Metodologia 

Pesquisa Bibliográfica: pesquisa e revisão envolvendo o contexto histórico do período 

abordado. 

Pesquisa Documental: identificação e seleção do material gráfico correspondente ao 

tema – habitação coletiva. 

Análise Documental: interpretação dos dados encontrados. 
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3) Resultados esperados 

Como a pesquisa ainda está em andamento, procura-se, nesta etapa de trabalho, 

constituir banco de dados sobre obras italianas de habitação coletiva dos primórdios dos anos 

1930, representativas de uma modernidade arquitetônica harmonizada com o debate cultural 

que ocorria no continente europeu na época. 

Além disso, se deseja evidenciar relações e concomitância entre tal modernidade 

arquitetônica e a arquitetura produzida no Brasil por arquitetos identificados com a Itália, seja 

por origem étnica e/ou por formação acadêmica. 

Acredita-se que publicações, como a utilizada como fonte primária nesta pesquisa, 

eram adquiridas por profissionais no Brasil e possivelmente serviam como material de 

referência e inspiração para desenvolvimento de projetos. Tal relação é a questão norteadora 

do trabalho. 
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