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HABITAÇÕES DE ORIGEM PORTUGUESA: ANÁLISE COMPARATIVA DOS MODELOS 
DE ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS HABITACIONAIS NOS AÇORES E NO SUL DO 
BRASIL. Juliano D. Santos, André I. Simão, Rejane G. Marques, Anna M. Py Daniel Busko (GAPE, 

Departamento Expressão Gráfica, Arquitetura, UFRGS). 
A pesquisa objetiva desenvolver estudos comparativos entre os modelos de estruturação dos espaços de habitações 
nos Açores e no sul do Brasil. Através de estudos analítico-descritivos das transformações sofridas por estas 
edificações, quer sob o ponto de vista físico, quer sob o ponto de vista das vivências dos espaços, objetiva-se chegar 
à um panorama das analogias e dos contrastes entre a arquitetura habitacional praticada nos Açores e a arquitetura, 
projetada ou não, construída e vivida no sul do Brasil. A partir do desenvolvimento de estudos para o conhecimento 
histórico das correntes migratórias açorianas e suas respectivas localizações no sul do Brasil, acredita-se ser possível 
levantar algumas hipóteses sobre o processo de adaptação do edifício "habitação" e da absorção da cultura açoriana 
ao/pelo contexto sul brasileiro, enquanto fenômeno próprio à estruturação de uma sociedade. Para o levantamento de 
dados, além dos tradicionais documentos escritos, cabe salientar a importância que será dada a utilização de 
documentos materiais, não escritos - objetos edificados: ruínas, habitações existentes; de documentos figurados - 
desenhos técnicos: plantas, cartografia etc... - e de documentos registrados – fotografia, fontes estas intermediárias 
entre o passado e o pesquisador. Tais documentos materiais constituem-se no ponto de partida mais sólido para as 
investigações, como fontes primárias, analisadas, sempre que possível in situ, e representando, em si, vestígios ou 
testemunhos. Esta dominante não deve fazer esquecer, entretanto, a necessidade imperiosa da utilização conjunta e 
dialética, dos documentos escritos, a serem utilizadas como suporte teórico. Até a data deste evento, foram 
desenvolvidos levantamentos de dados bibliográficos de referência teórica e de referência específica à arquitetura 
açoriana, tanto no Brasil como no exterior. Após o mapeamento das aglomerações sul-brasileiras onde a existência 
de exemplares de origem açoriana se faz presente, os trabalhos terão continuidade através de trabalhos de campo. 
(PROPESQ/UFRGS; FAURGS/UFRGS). 
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