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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo disseminar projeto de extensão universitária da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UniABC, realizado em 2013 da disciplina 

Projeto de Extensão à Comunidade, do 7o. semestre. Por meio de uma ação 

integrada entre a comunidade, discentes e docentes favorecendo o intercâmbio, a 

reelaboração e a produção de conhecimento sobre a realidade, o trabalho teve o 

objetivo de criar um projeto arquitetônico fundamentado nessas ações.  Como 

resultado, o trabalho proporcionou aos grupos uma nova perspectiva da arquitetura 

através de uma experiência pratica, na qual o serviço prestado foi determinado pela 

necessidade da comunidade atendida. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A proposta de trabalho utiliza os mesmos princípios que o antigo Escritório Modelo 

da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UniABC, de ser um projeto de 

extensão universitária, que proporcionasse condições necessárias para a aplicação 

prática dos conhecimentos técnicos e teóricos complementando a formação 

acadêmica e atuação profissional. Desenvolvendo atividades de assessoria técnica 

a comunidade sem possibilidade de acesso ao trabalho do arquiteto e urbanista por 

meio da elaboração de projetos de arquitetura e urbanismo; contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida da comunidade; promovendo projetos coletivos e 

participativos; visando uma gestão democrática e horizontal; retornando à 

comunidade e academia o conhecimento adquirido em suas atividades de extensão; 

difundindo a arquitetura e o urbanismo; garantindo a perenidade do escritório e a 

continuidade dos trabalhos interdisciplinares; ser gerente e executor de seus 

próprios projetos; promovendo o desenvolvimento sustentável. 

 

 

OBJETIVOS 

 

O Projeto procura contribuir para a solução dos problemas sociais expressos nos 

diálogos com a comunidade e com os diversos setores envolvidos. Através de uma 

ação integrada entre a comunidade, os discentes e os decentes favorecendo o 



intercâmbio, a reelaboração e a produção de conhecimento sobre a realidade, suas 

alternativas de transformação, bem como o aprendizado da cidadania. 

E desta forma, ressaltar a dimensão social das práticas acadêmicas, visando o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos alunos e professores da graduação, 

assim como, a melhoria da qualidade de vida das comunidades localizadas no 

entorno da Universidade. 

 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido em três etapas: Levantamento Cadastral, Análise de 

Dados e Proposta. 

O Levantamento Cadastral consistiu numa visita técnica ao local escolhido para que 

pudessem ser coletados dados como: levantamento da edificação, realizada com 

instrumentos de medição da construção civil, como trenas; levantamento fotográfico 

e levantamento das necessidades de seus habitantes através de uma entrevista. A 

Análise de Dados transformou as informações preliminares em base de trabalho. Por 

fim, a Proposta teve como objetivo soluções arquitetônicas simples para melhorar as 

condições de habitabilidade do conjunto edilício. 

O terreno selecionado está localizado na Rua Antônio Luiz Ferreira – Mauá – SP. E, 

conforme visita técnica constatamos que no terreno foram construídas três 

residências. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

A residência encontra-se consolidada, dentro do terreno existem três casas. A 

escolhida para a realização do trabalho apresenta infiltrações, pouca ventilação e 

iluminação natural, layout mal distribuído dividindo espaço com mobiliário, escada e 

circulação, obstruindo o acesso entre os ambientes. Para iniciar o trabalho era 

necessário uma visita em campo para o levantamento da situação atual e 

diagnosticar as patologias que a casa poderia apresentar para que com esses dados 

em mãos o projeto pudesse ser iniciado. 



 

do entrevista feita com o próprio morador referente a melhorias em sua residência, 

chegamos à conclusão que a dificuldade atual  encontrava-se na cozinha, pois ela 

não dava condições nem para uma mesa de refeições porque o espaço era limitado. 

Também no dormitório do casal que não tinha privacidade pois a escada que dava 

acesso aos dormitórios dos filhos estava localizada dentro do dormitório do casal, o 

que acabou tirando toda a privacidade por anos. 

 

 

 

Para desenvolvermos o trabalho da casa, fizemos um levantamentos por fotos e 

medidas. Fizemos analise do conforto, ventilação, distribuição do layout, dos 

ambientes, da estrutura etc. 

A analise foi feita por cada integrante do grupo, que levantou todos os problemas 

que a casa apresentava. 

Para fazer a proposta de melhoria a equipe juntou o levantamento dos problemas, e 

pesquisaram possíveis soluções, por meio da internet e informações com 

profissionais da área da engenharia para a solução da estrutura e infiltrações (que 

foi um dos problemas que se apresentou na casa). Também foram levando em conta 

no projeto todas as solicitações que o morador pediu deixando assim a casa com o 

perfil do proprietário. Além de solucionar os problemas, a equipe deu um outro visual 

para a casa, confortável e agradável. Que foi uma das maiores preocupações, com 

projeto. Gerando uma moradia digna. 

 

 

RESULTADOS 

As propostas de layouts permitiram que o em que o cliente utilizasse o mesmo 

mobiliário existente no local, a fim de não criar um projeto inviável ao cliente. 

Também pesquisamos materiais acessíveis a fachada de forma que ela fosse 

renovada sem grande mudanças ou mesmo grandes investimentos. 

Chegamos a criar duas propostas de layout, estudamos e acabamos escolhendo a 

que consideramos atende-lo melhor em suas necessidades básicas de conforto. 

Uma das soluções foi aumentar a cozinha, pois anteriormente não tinha mesa para 

refeição. E a outra solução foi de também aumentar o quarto, pois a escada que dá 



acesso ao 1° pavimento estava localizada dentro do quarto, o que resultava em um 

problema diário pois o casal não tinha privacidade, então a solução foi avançar a 

parede do quarto para fora (sempre respeitando e estudando a estrutura local) e 

assim criamos um pequeno corredor que dava acesso direto a escada. Por fim 

isolamos a área de serviço criando um hall de entrada onde as visitas não 

precisassem ver o tanque ou a máquina de lavar roupa logo ao chegar. O Hall 

acabou criando um lindo espaço onde o cliente pode expor suas plantas e as visitas 

entrarem diretamente na sala que é o ambiente maior e apropriado para recebe-las. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho possibilitou uma experiência nova de aplicação da teoria na pratica, a 

possibilidade de conhecer e compreender as necessidades dos seus moradores que 

em sua maioria, vivem em áreas irregulares e muitas vezes sem infraestrutura, neste 

trabalho a possibilidade de soluções como uma casa com iluminação e ventilação 

naturais, espaços harmoniosos, circulações livres, entre outros itens, que possam 

trazer benefícios para sua saúde e que seja viável financeiramente. 
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