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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. 

A visita técnica foi realizada no dia 23 de Março de 2013, na residência do Sr. 

Divino, localizada na Vila Carlina, cidade de Mauá, SP. E conforme visita técnica 

constatamos que:  

Acesso: O único acesso para a residência é uma escada em concreto armado, de 19 

degraus, que o próprio morador construiu, suas medidas são: 0.80m de largura, 

espelho de 0.19 m, com piso de 0.24 m. 

Cozinha: A cozinha mede 2.70m de largura por 3.05m de comprimento com pé 

direito livre de 2.54m, e possui uma janela de 1.50m de altura por 1.20m largura. 

A porta de entrada da cozinha é de 0.80m de largura por 2.10m de altura. 

O acabamento do piso e das paredes é cerâmico. 

Ventilação e Iluminação natural: É possível através de uma pequena abertura 

rudimentar acima do muro de arrimo, e uma janela na parede ao lado da área de 

serviço, além da entrada da casa, que não são suficientes, pois a ventilação e a 



iluminação natural são muito debilitadas, deixando o ambiente quente e úmido 

gerando danos à saúde e prejudicando o mobiliário. 

Estrutura: Há uma grande quantidade de pilares e vigas (inclusive vigas 

sobrepostas) em um pequeno espaço, pois o morador preocupou-se com a 

segurança ignorando a estética. 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Analisando os dados verificamos que algumas situações são irreversíveis como o 

fato da moradia ter sido construída abaixo do nível da rua, o que prejudica 

demasiadamente na questão da habitabilidade, o posicionamento da escada, que 

não pode ser alterado devido a estrutura da edificação. 

 

          
Vigas e Pilares muito próximos    Espaço para a ampliação da cozinha 

 

 

 

RESULTADOS 

 

No projeto final não foi possível mudar o sentida da escada, entretanto, compreende 

na ampliação da cozinha, a fim de aproveitar melhor o espaço integrando a sala de 

jantar e a cozinha; permitiu ainda a alteração da localização da área de serviço de 

modo que permite a mudança da posição da porta de acesso. Para melhor a 



ventilação e a iluminação propusemos a troca da janela por uma maior, com o intuito 

de ornamentar sem perder luminosidade, e para garantir a ventilação sugerimos 

uma parede de elemento vazado (Cobogó). E ainda, a área abaixo da escada que 

estava ociosa foi aproveitada como um armário para produtos de limpeza e diversos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ponto principal do trabalho foi à oportunidade de ter uma vivência com pessoas de 

realidades de vida diferentes, uma noção do que é o relacionamento entre Cliente 

versus Arquiteto, o desafio de ter um problema e achar uma solução viável tanto 

arquitetonicamente quanto financeira, a importância de levar em consideração as 

legislações e normas necessárias para regularizar um projeto arquitetônico. 
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