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INTRODUÇÃO | Objetivo 

    No âmbito da disciplina de Introdução ao projeto de graduação, 

foi-nos proposto pelo docente responsável, a escolha de um tema 

de trabalho livre. Considerando o “tema livre” optei por desenvolver 

um estudo prévio que consiste na  heterogeneidade étnico-cultural  

da Região Sul do Brasil. 

    O estudo baseia-se na compreensão e observação de como  as 

diversas etnias conservaram  os hábitos  e  costumes, presentes na 

cultura e no modo de ocupação rural e urbana. Analisar  e  

compreender   como  se  deu essa  ocupação  em  algumas  regiões  

no  sul  do  Brasil, no sentido de embasar  uma proposta  física  de 

um espaço aglutinador e flexível adequado para o desenvolvimento 

de atividades  culturais, festivas e coletivas. 

    No estudo, privilegio a região Sul do Brasil, consideravelmente os 

estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 

 



R E F E R Ê N C I A S 
Sul do Brasil 



REFERÊNCIAS | história da colonização Sul do Brasil 

    Para melhor perceber  a história da colonização na região sul, é 

importante voltar alguns séculos  e compreender quem eram as pessoas 

que habitavam esta região do Brasil, segundo a obra literária “História da 

Região Sul do Brasil” os primeiros habitantes milenares da região Sul do 

Brasil são os povos indígenas, que inicialmente foram os Charruas, os Gês, 

os kaingangs e posteriormente o povos Guaranís e Carijós.  

    No inicio do século XVI, vieram os padres jesuítas espanhóis para 

catequizar os índios e a dominar a terra. Esses religiosos fundaram aldeias 

denominadas missões ou reduções. Os índios que habitavam as missões 

criavam gado, e trabalhavam na agricultura. 

    Os bandeirantes paulistas atacaram e destruíram as missões/reduções, 

para aprisionar os índios. Com isso, os frades jesuítas, e 

os índios abandonaram as vila jesuíticas, e tudo que cultivavam: 

plantações, animais, etc.  

 

     

    Com a devastação dos povos indígenas, os paulistas foram aos poucos se 

fixando no litoral de Santa Catarina. Eles fundaram as primeiras vilas junto 

ao litoral. Os paulistas investiam muito na comercialização do gado, 

conhecidos como tropeiros, isto é, os comerciantes de gado, que reuniam e 

capturavam os animais espalhados pelos campos, depois levavam para 

serem comercializados em feiras. No caminho por onde as tropas passavam 

surgiram os primeiros povoados. Os tropeiros também organizaram as 

primeiras estâncias, que são fazendas de criação de gado. Para defender 

as estâncias que tinham sido criadas, o governo português mandou 

construir fortes militares, a volta dos fortes surgiram alguns povoados. 

Durante muitos anos, os portugueses e os espanhóis lutaram pela posse de 

terras do Sul, só foram resolvidas com a assinatura de tratados. Esses 

tratados determinaram os limites das terras localizadas no sul do Brasil. 

 A população da região Sul aumentou muito com a chegada dos 

primeiros imigrantes europeus.  

 

 



REFERÊNCIAS | história da colonização Sul do Brasil 

     Os primeiros povos foram os açorianos, posteriormente vieram 

principalmente os alemães, 1824, fixaram-se em São Leopoldo,(RS),  

os italianos, 1870; outros grupos como os: árabes, poloneses e Japoneses 

também procuraram a região. Os imigrantes fundaram colônias que se 

tornaram cidades importantes.  

    As terras do norte e oeste do Paraná, do oeste de Santa Catarina, foram 

as últimas regiões a serem povoadas; o norte do Paraná, foi povoado com 

a criação de colônias agrícolas financiadas por uma companhia inglesa. 

Povos  de outros Estados do Brasil, e de mais de 40 países vieram para 

a região trabalhar como colonos no cultivo de café e de cereais. No oeste 

catarinense, desenvolveram-se a pecuária, a exploração da erva-mate e 

da madeira. 

 Na obra literária “Geografia do Brasil”, temos um apanhado geral que 

comparam outras regiões com o caso de estudo, em relação aos interesses 

estabelecidos pela coroa.  

 

    A Região Sul do Brasil, ao contrário do Nordeste e do Sudeste, esteve muito 

tempo fora do alcance dos interesses de Portugal em virtude de fatores diversos, 

entre os quais a posição geográfica, no litoral das terras lusitanas no continente 

americano, posição que a tornava distante das intenções iniciais da colonização 

e, portanto, afastada do eixo econômico estabelecido entre o Brasil e a 

Metrópole. Estimulou-se o desenvolvimento do nordeste com base na indústria 

açucareira e na mineração, mas o sul, embora em parte já desbravado, chegou 

ao século XX, praticamente despovoado. Na povoação que se deu até a metade 

do século XIX, resultou numa ocupação pouco expressiva de origem rural, muito 

rarefeita. Esta população tinha como principais atividades econômicas a criação 

de gado, o cultivo da cana-de-açúcar em certos pontos da faixa costeira, 

extrativismo vegetal de erva-mate e incipientes culturas temporárias nas orlas 

florestais. Era, ainda, um povoamento inicial. Foi a partir do século XIX e 

principalmente nos últimos 50 anos doem pleno século XX, que a ocupação 

humana evoluiu em marcha acelerada da qual sobreveio a ocupação 

permanente de toda a região. 

 



REFERÊNCIAS | história da colonização Sul do Brasil 

  A colonização alemã, no Rio Grande do Sul foi motivada 

pela necessidade de povoar o sul do Brasil, e garantir a posse 

do território,  ameaçada  pelos vizinhos castelhanos. Além 

disso outro objetivo pela busca de  alemães,  era  recrutar  

soldados  mercenários  para  reforçar  o  exército  do  Brasil  

recém independente. 

  Para convencer os interessados, o governo brasileiro 

acenou com uma série de vantagens: 

   Passagem   à   custa   do   governo,    concessão   gratuita   

de   um   lote   de   terra  de  78  hectares, subsidio diário de 

um franco ou 160 réis a cada  colono  no  primeiro  ano  e  

metade  no  segundo  e alguns  animais, na porção do 

número de pessoas de cada família. 1 

 

 

 

 

 

     Em 18 de julho de 1824 chegou a São Leopoldo em Porto  

Alegre  a  primeira  leva  de  39  imigrantes alemães. Depois de 

passarem pelo Rio de Janeiro,  onde eram recebidos  e  

distribuídos. Foram então enviados para a desativada Real 

Feitoria do Linho Cânhamo, localizada à margem esquerda 

do Rio dos Sinos, onde chegaram em 25 de Julho de 1824. Estes 

imigrantes eram oriundos de Hunsrück, Saxônia, Württemberg 

e Coburgo (Baviera). 

    São José do Hortêncio foi o terceiro município a ser 

colonizado no estado, por volta de 1826. A seguir foram 

chegando outras levas e foi tentada a criação das colônias de 

Três Forquilhas e São Pedro de Alcântara das Torres.”1 

 

 

 

 

 

1-http://www.infoescola.com/historia/colonizacao-alema-no-sul-do-brasil/ 

 



REFERÊNCIAS | história da colonização Sul do Brasil 

1-http://www.infoescola.com/historia/colonizacao-alema-no-sul-do-brasil/ 

 

   Sebastião Caboto, navegador espanhol, quando a serviço da 

Coroa Portuguesa, por volta do ano de 1530 foi um dos 

primeiros a visitar o território onde hoje se situa o 

Estado de Santa  Catarina. 

Décadas mais tarde, deu-se  início  a  colonização  do  litoral,  

na  Ilha  de  São  Francisco  do  Sul, em Laguna e na Ilha de 

Santa Catarina. 

  Até a metade do século XVII a monarquia portuguesa não  

dava  muita  importância  ao  sul  da colônia. O que acabou 

despertando atenção da Coroa, foi o fato de que piratas 

começaram a se valer dessas terras para ações e  fugas.  Isso  

incentivou  o  início  da  colonização  açoriana  no território 

catarinense. 

   Entre 1748 e 1756 foram trazidos colonos açorianos para  

a província  de  Santa  Catarina  e  a maioria    foi    

instalada   em   diversos   pontos   da   região   costeira   

como   São   Miguel  e  Nossa  Senhora  do  Desterro. 



REFERÊNCIAS | Características  Físicas 
      

    Com a formação populacional de origem europeia, a região sul possui 

características particulares porem diversificadas. A região sul é a mais frias de 

todas do Brasil, com o clima sub-tropical, sua vegetação é bem diversifica 

com  mata atlântica, matas de araucárias e da bacia Paraná-Uruguai. Rica em 

planícies, depressões, com planaltos meridionais e atlântico. Sua hidrografia 

contém 4 rios e 3 bacias, com capacidade suficiente para produzir energia. 

    A região Sul é a menor em superfície territorial do Brasil e a segunda mais 

desenvolvida, ocupa cerca de 6,8% do território brasileiro, mas por outro lado, 

sua população é três vezes maior que o número de habitantes das 

regiões Norte e Centro-Oeste. Seus 27.384.815 habitantes representam 

uma densidade demográfica de 47,59 hab./km², a segunda maior do 

país. Com um desenvolvimento relativamente igual nos setores primário, 

secundário e terciário, essa população apresenta os mais altos índices de 

alfabetização registrados no Brasil, o que explica, em parte o desenvolvimento 

socioeconômico da região em comparação com as outras regiões brasileiras 

 

      

 



REFERÊNCIAS | Características  Físicas 
      

 

      

     Única região brasileira inteiramente situada em clima subtropical. O Sul é 

a área mais fria do Brasil, sujeita a geadas e até mesmo, em alguns pontos, a 

quedas de neve. As estações do ano são bem definidas, as chuvas  

distribuem-se de maneira uniforme ao longo do ano.  

     No Sul, originalmente, com duas áreas distintas: florestas e campos. A 

primeira, colonizada por imigrantes alemães, italianos e eslavos, assumiu 

uma feição europeia, com pequenas e médias propriedades voltadas para 

a policultura. A região de campos, ao contrário, ocupada desde a época 

colonial por latifundiários escravocratas, foi utilizada inicialmente para 

a pecuária extensiva e posteriormente para o cultivo de trigo e soja. 

     Atualmente, além dessas duas paisagens, há também as 

áreas industriais e urbanizadas, com destaque para as regiões metropolitanas 

de Curitiba, no Paraná e de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.  

     No norte e nordeste de Santa Catarina, com cidades como Joinville e 

Blumenau, destacam as  industrias têxtis, logística e Metal mecânica. 

 



REFERÊNCIAS | Arquitetura e Paisagem 

     No sentido de perceber melhor como a região sul, inicio seu processo 

de colonização, e recebeu ao longo dos últimos duzentos anos, povos 

oriundos de diverso países como: Itália, Alemanha, Portugal, Letônia, 

Espanha, Áustria, Olanda, Angola, entre outos. 

     A ilustração apresentada, faz  uma referência, a maneira como 

ocuparam o território,( germânica, italiana, Portuguesa)  materializaram 

formas e tipologias articuladas a estrutura do território; formaram 

verdadeiras comunidade, cidades inteiras que representam esses povos e 

suas nações. Uma maneira de preservar habitus, costumes e valores 

presentes em suas origens.  

     Os vales, montanhas, campos, praias e clima são fatores relevantes 

nesse processo de escolha e busca. 

     A proposta de estudo inicial, tem por referência alguns movimentos 

étnicos culturais, desenvolvidos em dois estados da região Sul. 



MOVIMENTOS  ÉTNICOS 



MOVIMENTOS  ÉTNICOS | Blumenau, Criciúma e Ijuí 

     O estudo, refere três grandes movimentos étnicos culturais da região 

sul do Brasil; o festival da cerveja de Blumenau, festa das etnias de 

Criciúma e UETI-união das etnias de Ijuí. 

     Os três movimentos culturais  que evidencio, destacam características 

que tenciono desenvolver na proposta final; qualquer uma dos casos de 

estudo, colocam os valores culturais de diversa etnias presentes. 

Blumenau, evidencia a cultura germânica, Criciúma e Ijuí, destacam a 

diversidade étnica existente na região.  

     Valores de identidade, e preservação cultural mesclam-se com 

impulsionamento  turístico, econômico e politico, confere as cidades 

destaque e relevância. 

         
     A cidade de Blumenau, realiza anualmente um dos maiores 

movimentos étnico cultural do país, “OktoberFest”, Festival da Cerveja. A 

popular festa da cerveja acontece a 30 anos, responsável pelo 

desenvolvimento urbano e econômico nos últimos 20 anos.  

    

        



MOVIMENTOS  ÉTNICOS | Blumenau, Criciúma e Ijuí 

     Criciúma, realiza “Festa das Etnias”; é uma exaltação aos vários 

povos, costumes e tradições que formaram e fizeram parte da história da 

colonização da cidade de Criciúma.  No começo, era uma festa que recebeu 

o nome de Quermesse por acontecer na Praça Nereu Ramos, junto à matriz 

São José. Hoje é uma grande celebração à união dos povos colonizadores da 

cidade, que compreendem as etnias Italiana, Portuguesa, Espanhola, 

Africana, Alemã, Polonesa e Árabe. Esse evento visa promover as 

manifestações culturais, mantendo as tradições dessas etnias e repassando 

a história dos colonizadores, à população da cidade e visitantes. 

     Em 2013, o evento chega a sua 25ª edição com todas as cores e sons que 

encantam os participantes. Essa grande festa ajuda a movimentar o turismo 

sul catarinense e possui . 

 

       

        
     Este evento visa manter presente a cultura germânica, com todas as 

características visíveis, desde a arquitetura, musica, dança, gastronomia, 

folclore.  



MOVIMENTOS  ÉTNICOS | Blumenau, Criciúma e Ijuí 

    Cidade de Ijuí, é conhecida por reunir variados grupos étnicos, sendo 

daí conhecido como Terra das Culturas Diversificadas.  

     Na "Expo-Ijuí", feira de amplo destaque na região e no estado, é 

possível conhecer o comércio, indústria, agropecuária, vestuário, 

artesanato da região e do estado. Juntamente na Expo-Ijuí é realizada 

a "Fenadi" - Festa Nacional das Culturas Diversificadas onde é possível 

apreciar a dança, gastronomia, trajes típicos, das diversas etnias, o que 

possibilita conhecer melhor  a  cultura dos distintos número de povos.  

     Segundo a organização, é o maior evento de integração e miscigenação 

de culturas da região sul, prestigiando 11 países, representados por grupos 

étnicos organizados, além do centro tradicionalista gaúcho. 

     Reúne comunidades como Afros, Alemães, Árabes, Austríacos, 

Espanhóis, Italianos, Holandeses, Letos, Poloneses, Portugueses, Suecos e 

Gaúchos em um parque onde cada um possui sua casa típica construída 

conforme arquitetura tradicional.  

 

  



P   R   O  P   O   S   T   A 
Centro de diversidade étnica 



PROPOSTA| Pluralidade cultural 

    Tenciono,  reunir a  diversidade étnica-cultural,  compreendida  no  

estudo, numa  proposta arquitetônica,  inserida  em contexto urbano.  

     O   equipamento  a  propor   deverá   ser, um  espaço  aglutinador,  

flexível  e catalisador  de  atividades socio- culturais ,  em  destaque  as  

seguintes  etnias:  alemã,   afro,   árabe,   austríaca,   espanhola,  

holandesa,    gaúcha,   italiana,   indígena,   letónica,   portuguesa,   

polonesa   e  sueca.  O  objetivo  principal   é   preservar  a  identidade   

de   cada   cultura,  e   promover o conhecimento dessa pluralidade 

cultural nas demais regiões que compõem o nosso país.  

     A  intenção   é   transformar   o   objeto  da  proposta,   e  a  cidade,  

em referência na divulgação e promoção  da diversidade cultural 

presente na região. 

     Festas  religiosa,  folclore,  feiras,  artesanato,  gastronomia, artes  

cénicas,  dança,  música,  arte urbana, etc. 

     Diversidade de programas integrados em um único conceito,  

flexibilidade arquitetônica. 



PROPOSTA| Estrutura de trabalho 

Análise da evolução histórica e urbana; pré-existência-  acessos, vias, 

diversidade de usos, programa, etc, (diagramas e maqueta); 

Estratégia geral; se necessário a estratégia deverá conter uma 

proposta/intenção de: novos acessos, que integrem  vias rodoviárias, 

ciclovias, passeios pedonais, equipamentos público de apoio, etc,  

(desenhos, diagramas e maqueta); 

Proposta de implantação do objeto arquitetônico; o edifício deve estar 

integrado  a malha urbana, (desenhos, maqueta a escala urbana, e a 

escala do objeto/volumetria); 

Conclusão do projeto; (processo de estudo/desenhos, desenhos 

técnicos, maquetas, etc). 

 

 

      

     Para materialização da proposta arquitetônica (Centro de diversidade 

étnica), estabeleci uma estrutura  dividida em quatro fases: 

 

      

  



PROPOSTA| Cidade Ijuí - RS 

    A Cidade que receberá a proposta  arquitetônica em estudo é conhecida 

como a Capital da Cultura do estado do Rio Grande do Sul, ou terra das 

culturas diversificadas, é a cidade de Ijuí, que abriga em seu conjunto 

populacional uma variedade incrível de povos. 

    Em 2012, a população local era de 79.412 habitantes. Ijuí, está entre as 10 

melhores cidade em qualidade de vida do estado, e abrange uma área de 

689,124 Km2. 

       

 

 

      

  



PROPOSTA| Cidade Ijuí - RS 

    A cidade de Ijuí, (1922), 30 anos após a fundação; 
    A imagem da direita ilustra, a cidade atual. 

       



R  E  F  E  R  Ê  N  C  I  A  S 
Arquitetônicas, urbanas 

 



PROJETOS REFERÊNCIA| CCB – Centro cultural de belem 

CCB – Centro cultural de belem, (1992); Arquitetos:  Vittorio Gregotti, Manuel Salgado 

   Entre minhas referência arquitetônicas, apresento o Centro cultural de belem, 

localizado em Lisboa, o edifício alberga grande diversidade de programas socio culturais; 

espetáculos, concertos, exposições, conferências, lojas, galerias, cafeterias, etc.  

       

 

 

      

  



PROJETOS REFERÊNCIA |  Baltimore City  

    “O sucesso de renovação, abriu caminho para uma série de outros 

programas e projetos voltados para a revitalização geral do centro de 

Baltimore. O mais importante deles, sem dúvidas, foi o projeto para a 

área do Inner Harbor (porto interior), cuja gestão foi incorporada à 

mesma agência de desenvolvimento do Charles Center. Implantado a 

partir de 1973, com a retirada das velhas edificações abandonadas e 

a renovação dowaterfront da área central ribeirinha, o Inner 

Harbor tornou-se o principal ponto de atração da cidade, 

concentrando um impressionante conjunto de empreendimentos e 

múltiplas atividades. Para a área flui, diariamente, uma multidão de 

turistas, visitantes e gente que trabalha no centro que nos anos 90, 

segundo a revista Pace, alcançou a marca de 21 milhões de pessoas 

ao ano, superando Disneyworld (antes da inauguração da sua última 

fase).”2 

2-http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.015/859 
 

 

Baltimore, EUA; Harborplace, cento de compras e oceanário. 
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