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 O trabalho aborda o tema da arquitetura e da paisagem rural 
da região de colonização italiana no Rio Grande do Sul, 
especificamente, no interior do município de Relvado, no Vale do 
Taquari. O estudo busca analisar as formas de organização dos 
imigrantes italianos no território, no contexto histórico, assim como, 
as relações que se mantém atualmente (herança cultural). 
 A imigração italiana, a partir de 1875, marcou a história do 
País. A forma como ocorreu a ocupação do território pelos 
imigrantes resultou no surgimento de uma arquitetura integrada à 
paisagem de maneira única no Brasil e que, dotada de um caráter 
original, observou as condicionantes do contexto em que se 
desenvolveu. É de extrema importância o estudo do tema, no 
âmbito da busca pelo entendimento das relações espaciais e 
culturais dos diferentes povos que compõem a Nação brasileira. 

Introdução 

 O objetivo da pesquisa é aprofundar os conhecimentos a 
cerca do assunto, de forma a servir de complemento a pesquisas já 
iniciadas, assim como, criar possibilidades para pesquisas 
posteriores em torno do tema. A escolha do município de Relvado 
como objeto de estudo, se fez pela necessidade da discussão e 
pesquisa na região, até então, carente de estudos do tipo. Procura-
se, de certa forma, alertar para a urgência da busca de informações 
e reconhecimento do potencial patrimonial existente no município, 
que corre sérios riscos de extinção. 

Objetivo 

 A metodologia utilizada no trabalho consiste na leitura de 
artigos, textos e teses relacionadas ao tema da imigração italiana no 
Brasil e no Rio Grande do Sul; pesquisa de documentos junto ao 
arquivo municipal; visitas ao local e levantamento fotográfico; 
levantamentos in loco, desenhos de plantas e mapas dos exemplares 
arquitetônicos e das áreas estudadas; aplicação de técnicas de 
análise da sintaxe espacial (Hillier e Hanson, 1984), a fim de avaliar 
os aspectos de organização espacial; comparação de diferentes 
situações existentes no município (exemplares antigos/históricos e 
exemplares contemporâneos).  

 A partir da comparação de análises de layout e da 
inserção paisagística de uma habitação rural tradicional, 
construída por imigrantes, e de uma habitação rural 
contemporânea, é investigado de que maneira os traços da 
história e da tradição italiana se manifestam nas práticas 
construtivas e organizacionais atuais. 

Metodologia 

Lote Rural Contemporâneo 

Lote Rural Típico da Imigração Italiana 

Imagens do Lote Rural Típico da Imigração Italiana 


