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Resumo 

 

1. Objetivo  

Como objetivo principal pretende-se analisar dados previamente selecionados, 

pesquisados em material de difusão da arquitetura da Itália sobre o tema habitação, 

especialmente aquela constituída de unidade isolada, de linguagem moderna, considerando o 

período inicial dos anos 30 do século XX. Tal objetivo deverá ser trabalhado a partir de 

matérias publicadas na revista italiana de arquitetura denominada Archittettura: Rivista del 

Sindacato Nacionale Fascista Architetti, da editora Treves-Treccani-Tumminelli, de Milão.  

2. Breve descrição 

A pesquisa trata da seleção e exame de dados sobre material impresso no periódico 

mencionado. O tema habitação constitui-se no foco para a realização de análises, 

concentradas em aspectos arquitetônicos – formais e espaciais. As residências selecionadas 

possuem linguagem nitidamente vinculada com o denominado movimento moderno de 

arquitetura da época, fato que os estudos propostos neste trabalho sugerem através de relações 

com obras de arquitetos de outros países europeus do período. O material, a revista 

Archittettura, fonte primária da investigação, pertenceu a Duílio Bernardi, porto-alegrense 

de origem italiana, que estudou arquitetura na Itália e lá trabalhou até antes do início da 

Primeira Guerra. 

3. Metodologia 

3.1 Pesquisa Bibliográfica: pesquisa e revisão bibliográfica com o objetivo de 

conhecer estudos e dados desenvolvidos até então sobre o tema, envolvendo o contexto 

histórico do material gráfico utilizado na pesquisa (fonte primária). 
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3.2 Análise Documental: interpretação dos dados previamente selecionados, buscando 

a sua sistematização, a fim de possibilitar análises da arquitetura das obras e posteriores 

comparações. 

4. Conclusões 

Mesmo com a despretensão que acompanha este trabalho de iniciação científica, pensa-se 

na possibilidade de que resultados aqui obtidos – sobre difusão da arquitetura italiana em 

nosso meio regional e nacional – possam auxiliar a quem está envolvido com o assunto. Sabe-

se que publicações, como a utilizada como fonte primária nesta pesquisa, eram adquiridas por 

profissionais no Brasil e possivelmente serviam como fontes de referência e inspiração para 

desenvolvimento de projetos. Este é aspecto que, por si só, já é estimulante para que se 

investigue o tema. Entende-se que, por meio de pesquisas sobre história da arquitetura será 

possível ampliação do debate na sociedade, oportunizando conhecimento e ações na área da 

preservação e da valorização de manifestações culturais. 

 


