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Resumo 

 

 O presente trabalho faz parte de uma pesquisa em curso, que possui como tema central 

o estudo da arquitetura vernácula da imigração alemã no Rio Grande do Sul, Brasil, com o 

propósito de estimular a busca de alternativas sustentáveis para a produção da habitação de 

interesse social nos dias de hoje. O objetivo deste trabalho é apresentar os estudos de casos, os 

materiais, as técnicas construtivas, os elementos formais característicos e os usos a partir de 

plantas baixas dos exemplares. 

 A arquitetura vernácula é a arquitetura sem arquitetos, anônima, também denominada 

de espontânea ou popular. É autóctone, com expressiva identidade, resultante de uma 

produção coletiva de trabalho, adequada às particularidades climáticas de diversas regiões, e 

podendo ter baixo gasto energético.  

 O Rio Grande do Sul apresenta uma ampla diversidade com relação à produção da 

arquitetura vernácula, como na arquitetura da imigração alemã, no distrito de Rio Pardinho e 

na cidade de Santa Cruz do Sul, localizados no Rio Grande do Sul, Brasil.  

 A relevância do tema abordado nesta pesquisa está na investigação da arquitetura 

vernácula alemã como subsídio na busca de alternativas sustentáveis para uma arquitetura que 

considere aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais.  

 A pesquisa segue os critérios de um trabalho teórico, conforme os seguintes 

procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica: pesquisa e revisão bibliográfica; 

pesquisa documental; análise documental. Contemplam também a entrevista, usando como 

técnica a história oral; estudo, levantamento e catalogação das edificações analisadas e dos 

dados levantados.  
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   A presente pesquisa justifica-se pela carência do reconhecimento amplo e 

aprofundado dos saberes populares, no âmbito da arquitetura, como auxílio no avanço de uma 

arquitetura mais sustentável nos tempos atuais. Entre várias alternativas, a valorização da 

cultura popular é um aspecto importante para a sociedade que busca da produção de 

conhecimentos para a arquitetura sustentável e para a produção de habitações de interesse 

social. 
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