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1- Resumo do projeto: 
Investigação dedicada a examinar as conexões entre a arquitetura doméstica 

moderna da região meridional sul americana e a matriz europeia, estabelecidas através da 

América do Norte, por intermédio dos mestres europeus migrados no período entre e pós 

guerras - em particular a presença germânica na região dos grandes lagos, a Escola de 

Chicago e a obra de Mies Van der Rhoe, a costa oeste norte americana, e a crescente 

presença cultural e econômica norte americana a partir dos anos 1950. Contexto pautado 

pelo American life style que fascinou de maneira ambígua a geração de arquitetos 

formados nesses anos significativamente filiados a ideias progressistas mas cativados pelas 

conquistas de bem estar oriundas da modernidade. 

 

2-  Objetivos: 

Traçar um parâmetro de comparação arquitetônica entre as casas objeto de estudo 

em nível histórico e projetual através de levantamentos realizados por redesenho das casas, 

bem como modelagem 3D. 

 

3-  Metodologia utilizada: 

Pesquisa bibliográfica, fotográfica e in loco (realizada pelo professor orientador), 

bem como pesquisa através de web sites e estudo através de redesenho. 

 

4-  Síntese resultados obtidos: 

Levantamento de documentação realizado, bem como redesenho das casas objeto 

de estudo, e modelagem 3D. 
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