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A D A P T A Ç Ã O R I Z O M Á T I C A 
NOVOS OLHARES NA COMUNIDADE CORIPÓS

A CRISTALIZAÇÃO DE UM MODELO 

DE CIDADE IDEAL

“ O  A D M I R Á V E L   M U N D O   P L A N O”

ÉPOCA DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL  
O CRESCIMENTO POPULACIONAL GEROU REFORMULA-
ÇÕES URBANAS: Reformulações nas questões de saneamento, 
segurança e transporte priviliegiam a cidade plana como 
cidade ideal para caminhar com o crescimento populacional.   
Uma cidade funcional deve ter um escoamento ágil de veícu-
los junto de um sistema viário de traçado regular e amplo. 

A TENDÊNCIA A UM URBANISMO PLANO SE CRISTALIZA 
Os modelos de cidade e padrões urbanos começam 
a privilegiar a ocupação de superfícies planas.

Cidade de Brasília, Lucio Costa

A idéia de “CIDADE IDEAL”, contemporânea e seus fundos 
infinitos difunde-se pelo mundo inteiro, muitas vezes 
negando seu espaço natural e reproduzindo cidades 
padronizadas com os mesmos princípios da Carta de Atenas: 
HABITAR, CIRCULAR, TRABALHAR E RECREAR.

Mas, habitar COMO? Circular AONDE? Trabalhar COM OQUÊ? 
Recrear COM QUEM?  

CRIAÇÃO DO MANUAL DO URBANISMO  

fortalecimento de ocupação em áreas planas 

da cidade

PADRONIZAÇÃO DE TIPOLOGIAS DE CONSTRUÇÃO

Essas tipologias quando em conflito com uma cidade com 
dimensões geográficas diferentes, apresentando muitas áreas 
montanhosas, são incapazes de se estabilizar em topografia 
acidentada. 

COLONIZAÇÃO ALEMÃ NOS BORDOS DO 
RIO ITAJAÍ-AÇU (1872 A 1955)
- Lotes perpendiculares ao curso de água.
- Necessidade do uso da água.

REVOLUÇÃO INDÚSTRIAL
(1955)  

Fechamento dos lotes

SISTEMA EM GRELHAS (1968)
- Novas técnologias de captação e 
tratamento da água.
- Sistema conflitante com os vales.

MODERNISMO  
(SETORIZAÇÃO)

modelo atual

EVOLUÇÃO URBANA DE BLUMENAU

CORIPÓS

A proposta do trabalho acontece na cidade de Blumenau 
- SC, escolhida primeiramente pela minha vivência na 
cidade. Foi em Blumenau que estudei e fortaleci minhas 
idéias perante cidade ao mesmo tempo que moro em uma 
pequena cidade vizinha chamada Timbó. 
Blumenau é uma cidade cercada por vales e cortada pelo 
Rio Itajaí Açu, o que atrai muitos turistas os quais visitam a 
cidade em busca de belas paisagens, assim como também 
a famosa festa típica alemã, a Oktoberfest, que acontece 
todo ano no mês de Outubro no Parque Vila Germânica. 
Blumenau é conhecida mundialmente pela sua 
característica e influência alemã, devida a sua 
colonização. 

MODELO DE 

“CIDADE IDEAL PLANIFICADA” EM BLUMENAU CIDADE FORMAL REPLICADA  NO MORRO CORIPÓS

“Acho que esquecemos de nos adaptar ao rio.” A influência do homem e sua tipologia de 
construção planificada causando danos socioam-
bientais nas comunidades.

SABER ENXERGAR A CIDADE
aprender a se adaptar a cidade

APRENDER A VER!!
Não são as espécies mais fortes que sobrevivem, 
nem as mais inteligentes, e sim as mais suscetíveis 
a mudanças. (Charles Darwin)

CORIPÓS
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Residenciais Morada das Paineiras, Morada das Araucárias, Morada 
das Figueiras e Morada dos Manacás - Bairro Passo Manso / 580 
famílias

Residencial Novo Lar - Bairro Tribess / 256 famílias

Residencial Morada das Nascentes I e II – Bairro Progresso – 540 
famílias 

Residencial Hamburgo – Bairro Badenfurt – 160 famílias

06/07

09

01

11

Na catástrofe de 2008 em Blumenau a região da Coripós foi uma das mais atingidas em 
Blumenau desabrigando cerca de 150 famílias. Essas e outras famílias tiveram que ocupar 
abrigos provisórios até a construção de moradias populares cedidas pelo Programa Minha Casa 
Minha Vida para todas as 1824 famílias desabrigadas de 2008. 
O grande problema desse método foi distanciar as famílias de suas localidades, geralmente 
onde viviam desde sua infância, dificultando o cotidiado dessas pessoas, sendo que muitas se 
distanciam de parentes e trabalho aliadas a condições extremamente precárias nos edifícios 
como: falta de água, estruturas mal resolvidas, abandono, violência e falta de infraestrutura 
local. As famílias acabam tendo extrema dificuldade para se locomover até o centro da cidade 
longe dos terminais da cidade e de infraestrutura mínima.

UM CICLO VICIOSO SEM FIM DE EXCLUSÃO SOCIOESPACIAL

O PROBLEMA ATUAL DAS ESTRATÉGIAS PÓS CATÁSTROFES

Fonte: Prefeitura Municipal de Blumenau (adaptado pelo autor)

“Enquanto morar for um privilégio, 

ocupar é um direito”

E a história se repete..

PORQUE MANTER 
AS PESSOAS NO LOCAL? 

“A casa é uma das maiores forças de integração para os pensamentos, as lembran-
ças e os sonhos do homem. (...) Sem ela, o homem seria um ser disperso. Ela 
mantém o homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida. É 
corpo e é alma. É o primeiro mundo do ser humano. Antes de ser "jogador do 
mundo" (BACHELARD, 2008).

FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE DO LUGAR E SUAS GERAÇÕES

RELAÇÕES E LAÇOS COM O LUGAR, TRABALHO E CIDADE

FACILIDADE DE ACESSO A CIDADE, INFRAES-
TRUTURA E TRANSPORTE

DIMINUIÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE NOVAS 
OCUPAÇÕES IRREGULARES NAS PERIFERIAS DA 
CIDADE

A cidade é o espaço que o ser humano produziu para nele, e através dele, não 
apenas vivenciar, mas, sobretudo, expressar sua humanidade. (Lévi-Strauss, 
1993)

fonte: internet

EXPRESSÃO

Durante o meu caminho pelo curso de arquitetura e urbanismo eu 
achava complicado imaginar o seguimento da minha vida depois 
de formado, pois minha dúvida até determinado período do curso 
era entender qual o real objetivo de um arquiteto e urbanista, quais 
suas visões, caminhos, traços, e o mais importante, quais suas 
virtudes. 
O papel social me caiu nas mãos. 

Arquitetura não se de�ne como tal sem o papel do sujeito, sujeito 
esse que não deve ser diferenciado por condições �nanceiras e sim 
por simplesmente ser sujeito. Esse pensamento me levou às 
ocupações informais ou favelas. 

Minha maior alegria como estudante de arquitetura foi entender 
que o arquiteto proporciona espaços, e proporcionar espaços 
signi�ca fazer parte da materialização de um lugar onde o encontro, 
as conversas e o abrigo acontecem. 

O ABRIGO - Espaço onde se protegem do fora e onde evoluem, 
tanto físicamente como espiritualmente. A formação do sujeito.

ESPAÇOS SIMBÓLICOS - Espaços de encontro onde a relação com o 
outro se torna importante na evolução do sujeito. Espaços dignos 
de afeto, que perduram em nós.

 Mesmo sendo centro de muitas atrações turísticas, Blumenau 
esconde os mesmos problemas das grandes cidades do Brasil sendo 
eles as segregações socioespaciais.

Muitas pessoas são atraídas para a cidade devido ao seu forte 
crescimento econômico o que leva a um crescimento populacional 
intenso. Oque acontece é que a cidade de Blumenau é precária em 
questões territoriais, estar cercada por vales e o Rio Itajaí Açu faz 
dela uma cidade suscetivel a enchentes e deslizamentos, 
conhecidos como desastres naturais. 

O crescimento desordenado aliado a falta de planejamento 
urbano, levaram parte da população menos favorecida 
econômicamente e sem condições de buscar no mercado 
imobiliário legal a sua opção de moradia a ocupar informalmente 
áreas irregulares e de preservação, sendo elas as bordas dos rios e 
morros, construindo suas casas com as próprias mãos sem nenhum 
auxílio técnico. Essas áreas de encostas com sua geologia afetada 
por aterros, sistema de esgoto e drenagem mal executados acabam 
se tornando á reas de risco.  

Em O mal estar na civilização (1930, p. 3.034) Freud descreve: “A 
casa [é  ventre materno, primeira morada cuja lembrança 
persiste em nós, [espaço] onde estávamos tão seguros e nos 
sentíamos tão bem”.

SURGE A EXECUÇÃO DE ATERROS COMO “SOLUÇÃO” PARA O PROBLEMA. 
UM NOVO PROBLEMA..

A CIDADE FORMAL SURGE A PARTIR DE UM 
“MODELO IDEAL DE CIDADE”, FRACASSADO.
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