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Sessão 8 
ARQUITETURA E URBANISMO B 

 
ROTAS DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO VALE DO RIO PARDO: A RIO PARDINHO-SINIMBU 
STRASSENDORF. Kátia Koepp, Doris Maria Machado de Bittencourt (orient.) (UNISC). 
A pesquisa pretende estudar as tipologias habitacionais que se desenvolvem ao longo da RS-471 que liga 

Rio Pardinho a Sobradinho, e que definem as Strassendorfen, ou seja, um tipo de povoamento que se desenvolve ao 
longo de estradas. A pesquisa focaliza o surgimento das aldeias de origem alemã que surgem ao longo das ruas ou 
estradas, as Strassendorfen, na acepção de Jean Roche. Estão sendo pesquisadas doze casas A relevância do projeto 
ROTAS está em seu caráter educativo, uma vez que a pesquisa é dirigida principalmente para a comunidade 
acadêmica, e poderá ser distribuída tanto para universidades como para escolas de grau médio. Destaca-se também o 
seu caráter de valorização do patrimônio urbanístico e arquitetônico; e de conscientização da população da região. 
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Ou seja, através da pesquisa pretende-se conscientizar a população local sobre a importância de valorizar e preservar 
o patrimônio arquitetônico da região; tão bem exemplificado nas casas estudadas. Finalmente outro aspecto relevante 
é o enfoque através da História Nova, na acepção de Lucien Febvre e Marc Bloch, privilegiando a micro história e a 
história regional. A pesquisa constrói uma história da arquitetura rural, ao identificar objetos arquitetônicos 
representativos, que nunca tinham sido estudados. Paralelamente destaca e estuda traçados urbanísticos dignos de 
nota. Desta forma, também poderá contribuir para um inventário do patrimônio arquitetônico e urbanístico da região. 
O levantamento de dados do projeto Rotas da Imigração Alemã no Vale do Rio Pardo: a Rio Pardinho-Sinimbu 
Strassendorf está em fase de conclusão. Foi incluída a palavra Sinimbu no título do trabalho, devido a que alguns 
exemplares incluídos na pesquisa, embora estando localizados na mesma RS – 471, pertencem ao município de 
Sinimbu.  




