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Resumo 

 

Já nas primeiras décadas do século XX, há significativa presença de 

arquitetos/construtores de origem italiana em Porto Alegre. Esta pesquisa pretende apresentar 

material de divulgação da arquitetura da Itália em Porto Alegre, e refletir sobre a possibilidade 

de seu uso como referências na produção arquitetônica da cidade na época.  

É plausível inferir que nos primeiros decênios do século para arquitetos italianos 

atuantes em Porto Alegre, natos ou descendentes, publicações provenientes da península 

itálica representavam fontes de inspiração para desenvolvimento de projetos. 

Duílio Bernardi, por exemplo, arquiteto porto-alegrense de origem italiana, recebia 

regularmente publicações da Itália, entre elas L’Architettura Italiana da editora C. Crudo & 

C., de Turim; a revista Capitulium, com sedes em Milão, Roma, Veneza e Florença; e a 

revista  Archittettura, da editora Treves-Treccani-Tumminelli, de Milão. Nascido em Porto 

Alegre, em 1888, formado em Engenharia e atuante profissional na cidade, Bernardi estudou 

na Itália na Real Escola de Engenharia de Roma, local em que também cursou arquitetura.  

É perfeitamente admissível, portanto, a consideração de que profissionais da área de 

projeto e construção civil de Porto Alegre, neste caso com foco em um de origem italiana, 

tivessem acesso a publicações editadas em Milão, Turim, Piacenza e outras cidades 

peninsulares. 

Em arquitetura, a pesquisa de referenciais a partir de estudo de casos é fundamental na 

prática projetual. Representa condição para formação de repertório capaz de contribuir no 

processo criativo. Em trabalhos que abordam a criatividade e as possibilidades de 
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processamento de informações pela memória do ser humano, a inventividade está relacionada 

à capacidade de armazenamento de informações recolhidas pela visão. 

Assim, publicações sobre arquitetura italiana das décadas iniciais do Novecento 

poderiam representar, para arquitetos porto-alegrenses de origem italiana, uma das formas 

possíveis de conhecimento, além de relação com sua origem étnica. 

Espera-se que esta pesquisa e os dados até agora obtidos possam – ainda que de modo 

muito modesto – preencher lacunas existentes na história de Porto Alegre. Em paralelo, 

acredita-se que o documento arquitetônico é capaz de intermediar a formação de uma 

identidade social. O conhecimento sobre o patrimônio cultural edificado de uma região, uma 

vez divulgado e colocado à disposição da coletividade, pode se tornar elemento constitutivo 

da memória da população e é capaz de concorrer no sentido de pertença dos habitantes em 

relação ao seu ambiente de vida. 
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