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Projeto de Pesquisa



Antecedentes da pesquisa atualAntecedentes da pesquisa atualAntecedentes da pesquisa atualAntecedentes da pesquisa atual

� UEL 1989: Trabalho Final de Graduação:
pesquisa sobre a arquitetura de Vilanova
Artigas em LondrinaArtigas em Londrina

� FAUUSP 1999-2001: Mestrado
Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi em
Londrina: Uma Contribuição ao Estudo da
Arquitetura Moderna no Paraná



� 2003

Livro: Artigas e Cascaldi: Arquitetura em
Londrina

� FAUUSP 2003-2007: Doutorado

Idealizações de Modernidade: EdifíciosIdealizações de Modernidade: Edifícios
Verticais em Londrina: 1949-1969

� 2010-2012

Projeto de Pesquisa: Arquitetura
Paranaense



Objetivo Geral Objetivo Geral Objetivo Geral Objetivo Geral 

Refletir sobre a arquitetura produzida no 
Brasil no século XX, sobretudo aquela 
produzida fora dos grandes centros produzida fora dos grandes centros 

urbanos, a partir do exame do trabalho de 
profissionais que atuaram no estado do 

Paraná 



Objetivos Específicos

� Elaborar um quadro da produção
arquitetônica paranaense, destacando-se as
obras produzidas por arquitetos,obras produzidas por arquitetos,
engenheiros e construtores.

� Dentro deste quadro, objetiva-se identificar
as razões que visavam à renovação dos
valores arquitetônicos estabelecidos.



� Discutir as características, as
condicionantes e os limites dessa
arquitetura produzida no Paraná,
identificando seus protagonistas e
analisando sua produção arquitetônica.

� Documentar e registrar as obras de
profissionais atuantes no estado do Paraná,
especialmente daqueles cujas obras, apesar
de relevantes, seja do ponto de vista
qualitativo como quantitativo, ainda não
tenham sido estudadas.



� Contribuir para a formação de um 
panorama mais preciso acerca da panorama mais preciso acerca da 
arquitetura elaborada em território 
paranaense  



Trabalhos em andamento

� Publicação do livro: Construtores da
Modernidade em Londrina - em parceria
com a Secretaria da Cultura da Prefeituracom a Secretaria da Cultura da Prefeitura
Municipal de Londrina

� Previsão de lançamento: 1º semestre de
2011



Pesquisas futuras 

2011-2012

� Organização do acervo Memória do Arquiteto 
do IAB-Prdo IAB-Pr

� A História dos Edifícios Verticais em Curitiba


