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  epígrafe 

„A arquitetura é a arte que dispõe e adorna de tal forma as construções erguidas pelo 

homem, para qualquer uso, que vê-las pode contribuir para sua saúde mental, poder e 

prazer.“ 

 — John Ruskin 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem o propósito de desenvolver um projeto arquitetônico de um centro de 

refugiados e migrantes, apresentando uma metodologia construtiva e participativa com os 

usuários que escolheram o Brasil como local para viver e trabalhar. O centro de acolhimento 

atenderá a região metropolitana de Maringá-PR e será um espaço onde os refugiados e 

migrantes receberão atendimento necessário em relação a sua legalização, engajando-os em 

uma obra que permita a inserção de suas identidades por meio da participação colaborativa na 

concepção, para terem o sentimento de pertencimento no espaço desenvolvido. Tendo em 

vista o exposto, tem-se por intento entender o contexto em que a obra será inserida e o 

impacto que ela terá na vida do indivíduo, bem como almeja-se projetar uma arquitetura que 

transmita emoção, memória e cultura. 

 

Palavras-chave: Refugiados. Projeto Arquitetônico. Acolhimento. 
. 

 

 

CONCEPTION OF AN ARCHITECTURAL PROJECT WITH PARTICIPATIVE 

COLLABORATION FROM REFUGEES 

 

ABSTRACT 

 

This work has the purpose of developing an architectural project for refugees and migrants, 

presenting a constructive and participatory methodology with its future users who chose 

Brazil as place to live. The project, a sheltering center for this people, will serve region of 

Maringá – Paraná, and is intended to be a space where people will receive help for your 

legalization of stay, producing a sense of belonging during the space creation process. By 

having all of this on view, this production will try to understand the context where it will me 

inserted, the impact it will have on people’s life as well as create a design that transmits 

emotion, memory and culture. 

  

Keywords: Refugees. Architectural Project. Shelter. 

 
 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em busca de qualidade de vida e integração social, o presente artigo trata da 

importância da pesquisa no processo de projeto e no estudo de implantação de um centro de 

excelência para acolhimento e atendimento a refugiados e migrantes da região metropolitana 

de Maringá-PR. 

Em decorrência do grande número de refugiados e deslocados pelo mundo na 

atualidade que por força de guerras civis, conflitos, catástrofes, fome ou por sentirem-se com 

suas vidas ameaçadas por racismo, religião, perseguições políticas, buscam segurança em 

outro país e com isso a necessidade de soluções que ampare e proteja. Dentro deste contexto 

de proteção às pessoas que se deslocam pelo mundo tem-se a Agência da ONU para 

refugiados (ACNUR), criada em dezembro de 1950 por resolução da Assembleia Geral das 

Nações Unidas. Iniciou suas atividades em janeiro de 1951 e seu trabalho tem como base a 

convecção de 1951 da ONU sobre refugiados (ACNUR, 2018, on-line). 

Segundo Oliveira (2017, p. 99), novas tragédias e conflitos armados se pulverizaram 

pelo mundo e dessa forma surgiu o Protocolo de 1967, que vem suprimir as limitações 

geográficas e temporais da convenção de 1951. Nas últimas décadas, os deslocamentos 

forçados atingiram níveis sem precedência. Estatísticas recentes revelam que mais de 67 

milhões de pessoas no mundo deixaram seus locais de origem por causa de conflitos, 

perseguições e graves violações de direitos humanos (ACNUR, 2018, on-line).  

 As migrações no século XXI têm apresentado novos desafios para as sociedades, 

uma vez que não só a globalização, mas também catástrofes naturais, guerras e conflitos 

aumentaram a intensidade dos fluxos migratórios (GEDIEL et al., 2016, p. 361). Com isso, 

abre-se espaço para agirmos com mais hospitalidade com aqueles que necessitam de apoio. O 

deslocamento de migrantes pelo mundo é decorrente de uma diversidade de fatores. 

“Atualmente as migrações são classificadas como forçadas ou espontâneas” (CORRÊA et al., 

2015, p. 221). 

Geralmente, os estados adotam medidas de maior proteção aos que são julgados 

como migrantes forçados que buscam um novo país, por motivos de violência e perseguições. 

Todavia, podemos observar um grande número de pessoas migrando em busca de 

sobrevivência. Segundo Betts (2010, p. 362), o conceito de migração de sobrevivência pode 

ser definido como “pessoas fora do país de origem devido a uma ameaça existencial de quem 

não tem acesso a um recurso ou resolução interna”. 
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Além de obrigar o Brasil a zelar pelo respeito aos direitos humanos e a conceder asilo, 

assegurando mediatamente o refúgio, a Constituição Federal de 1988 estipula a igualdade de 

direitos entre os brasileiros e os estrangeiros – incluindo-se os solicitantes de refúgio e os 

refugiados (JUBILUT, 2007, p. 182). 

A proteção ao refugiado no Brasil foi regulada pela Constituição Federal de 1988 e 

foi o primeiro país da América Latina a criar uma lei sobre refugiados. A Lei n° 9.474/97, que 

foi um marco no âmbito internacional e demonstrou a preocupação do país com o problema, 

está lei vem reforçar e resguardar o direito dos refugiados e imigrantes. 

A lei brasileira do refúgio instituiu o Comitê Nacional para Refugiados (Conare) em 

1997, no âmbito do Ministério da Justiça e Cidadania (MJ) como Órgão de deliberação 

coletiva com atribuições para executar a Política Nacional de Refúgio (LIMA et al., 2017, p. 

18). Esta lei também no Título III institui e estabelece as competências do Conare. 

Na mesma esteira, o livro Síndrome de Ulisses, do escritor Santiago Gamboa, narra a 

história de um jovem colombiano que vai à Paris a fim de tornar-se escritor e estudar 

literatura. Este livro de ficção apresenta o sofrimento e os problemas da síndrome dos 

imigrantes. Gamboa (2007, p. 17) retrata a chegada do imigrante em um país desconhecido, 

seus primeiros contatos conflituosos e a ansiedade de encontrar alguém conhecido. 

Considerando o exposto, procurar entender a movimentação dos refugiados pelo mundo, em 

busca de atender suas necessidades básicas por meio de trabalho, moradia e segurança, 

segundo Betts, (2015, p. 364), demonstra que migração por sobrevivência nem sempre é uma 

escolha, pode ser necessidade. 

No campo arquitetônico são poucas as literaturas que tratam da arquitetura como um 

meio de contribuir e melhorar o acolhimento de refugiados e migrantes. Assim, com o intuito 

de colaborar com uma política migratória mais humana e integrar a arquitetura, este estudo 

visa demonstrar a necessidade de planejar um espaço onde estes indivíduos sintam-se 

acolhidos e consigam integrar-se com dignidade na comunidade. 

 

 

2. DADOS ESTATÍSTICOS MUNDO/BRASIL 

 

Segundo dados divulgados pela ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas 

para Refugiados), em 2016, o número de pessoas que foram obrigadas a migrar alcançou um 

dos mais altos níveis desde a Segunda Guerra Mundial:  65,6 milhões de pessoas deslocadas a 
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força no mundo. Destas 22,5 milhões são refugiados, isto é, pessoas que estão fora do seu país 

de origem, 10 milhões são apátridas e 189.300 são refugiados reassentados em 2016. 

 

Figura 1 - Dados sobre o refúgio 

 

Fonte: ACNUR (2017, on-line). 

 

No Brasil, o ano de 2017 foi o maior em número de pedidos de refúgio, 

desconsiderando a chegada dos venezuelanos e dos haitianos. Foram 13.639 pedidos no ano 

passado, 6.287 em 2016, 13.383 em 2015 e 11.405 em 2014. No total, 33.866 pessoas 

solicitaram o reconhecimento da condição de refugiado no Brasil em 2017. Os venezuelanos 

representam mais da metade dos pedidos realizados, com 17.865 solicitações. Na sequência, 

estão os cubanos (2.373), os haitianos (2.362) e os angolanos (2.036). Os estados com mais 

pedidos de refúgio são Roraima (15.955), São Paulo (9.591) e Amazonas (2.864), segundo 

dados da Polícia Federal (ACNUR, 2018, on-line). 

Segundo os dados divulgados pela Secretaria Nacional de Justiça (MJ) sobre 

refugiados nas Américas, nos indicam que o continente americano abrigava em 20l6, cerca de 

692.700 mil refugiados e que as situações mais relevantes são: Colômbia, Norte da América 

central e Venezuela. No Brasil, em 2017, tivemos 10.145 refugiados reconhecidos, pelos 

dados do comitê nacional de refugiados, 86.007 solicitações de reconhecimento em trâmite. 

(JUSTIÇA FEDERAL, 2018, on-line). 
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2.1 IMIGRANTES PELO BRASIL 

 

O Brasil sempre teve fortes vínculos com a imigração, primeiramente por sermos um 

país que foi colonizado por portugueses que importavam os escravos para trabalhar, depois 

entre 1870 a 1930, entre muitos contextos em países europeus, tivemos a imigração de massa 

que foi subsidiada pelo interesse econômico do Brasil e que no governo de Getúlio Vargas 

sofreu restrições devido as novas políticas de industrialização. 

 Apesar de o Brasil ser internacionalmente reconhecido como um país acolhedor, os 

refugiados podem encontrar dificuldades para se integrar à sociedade brasileira. Geralmente, 

os obstáculos iniciais estão relacionados ao idioma português e às questões culturais. 

Problemas comuns aos brasileiros também são enfrentados pelos refugiados, como 

dificuldades no mercado de trabalho e acesso à educação superior ou aos serviços públicos de 

saúde e moradia. Segundo Silva (2017), quando falamos em inserção dos imigrantes na 

sociedade brasileira, obstáculos são verificados, como a forma de acolhimento, o idioma e a 

discriminação racial, estes fatos acabam tornando-se empecilhos para a inserção na sociedade. 

 

A Rede Solidária para Migrantes e Refugiados reúne aproximadamente 67 

entidades que atuam em todo o território brasileiro, muitas delas em pontos 

isolados de fronteira. A rede funciona como um ambiente de diálogo e de 

defesa de refugiados e outras pessoas em mobilidade, monitorando as 

fronteiras e identificando os solicitantes de refúgio ou possíveis refugiados, 

para orientá-los e preservar seu direito de não devolução para locais ou países 

onde sua vida e liberdade estão ameaçadas. Em diversos estados do Brasil, 

autoridades locais e a sociedade civil atuam em comitês estaduais para 

facilitar o acesso de solicitantes de refúgio, refugiados, migrantes e apátridas 

às políticas públicas estaduais e municipais. Já foram estabelecidos comitês 

em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas, Minas 

Gerais e Mato Grosso do Sul. Neles, diversas secretarias e organizações da 

sociedade civil discutem demandas específicas dessas populações e articulam 

soluções viáveis que garantam uma melhor integração social, econômica e 

cultural (ACNUR, 2018, on-line). 

 

A imigração no Brasil nos últimos anos tem apresentado dados exponenciais em 

relação ao número de imigrantes e refugiados que aqui chegam, em especial, os haitianos. 

Segundo Gediel et al., (2016), o estado do Paraná conheceu um número ainda maior no 

período de 2010 a 2014, em decorrência da catástrofe que atingiu o Haiti em 2010 e pela 

situação delicada de instabilidade política, conflitos armados e desastres naturais fez com que 

o governo brasileiro concedesse proteção aos haitianos por meio do visto humanitário.  

 

Desse modo, o Haiti constitui se de uma área produtora de mão de obra, em 

que sua população se torna móvel para migrar, isto é, vender a sua força de 
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trabalho para os polos de atração que necessitam desse trabalhador para seu 

desenvolvimento econômico, seguindo as forças controladoras do capital 

conforme a teoria da Mobilidade do Trabalho (GOMES, 2016, p. 6 -7). 

 

Ainda conforme dados levantados por Gomes (2016), neste período o país passava por 

um grande crescimento econômico e, neste contexto, o norte do Paraná também esteve em 

destaque com o crescimento econômico, tornou-se um grande polo atrativo aos imigrantes e 

refugiados, pois a carência de mão de obra era garantia de trabalho. 

  

2.2 IMIGRANTES/REFUGIADOS NA REGIÃO DE MARINGÁ-PR 

 

Com o propósito de conhecer a presença dos imigrantes na Região metropolitana de 

Maringá, seu acolhimento, sua inserção e os obstáculos encontrados na sua integração social 

foi desenvolvido uma pesquisa com 30 imigrantes de 6 nacionalidades: 23 pessoas do Haiti, 2 

da Venezuela, 2 da República Dominicana, 1 de Portugal, 1 Burkina Faso e 1 da Argentina.  

A pesquisa foi realizada entre os dias 29 de abril de 2018 e 06 de junho de 2018. Ao 

todo foram entrevistados 30 pessoas, sendo 21 homens e 9 mulheres, as entrevistas 

aconteceram em Maringá e Sarandi, no Paraná. 

 

2.1.1. Perfil Dos Entrevistados 

 

O entrevistado com mais idade tinha 45 anos e o mais jovem apenas 21 anos, entre os 

homens. Já entre mulheres a que tinha mais idade tinha 40 anos e a mais jovem apenas 25 

anos. Dentre os homens casados quatro (4) declararam estarem sozinhos no Brasil, já entre as 

mulheres apenas uma casada está sozinha, tendo deixado esposo e filho, e uma solteira deixou 

filho com os familiares. 

 

Quadro 1 - Sexo, Estado Civil e Média de Idade 

 

SEXO 

 

N º 

 

CASADO 

 

SOLTEIRO 

COM 

FILHOS 

MÉDIA 

IDADE 

HOMENS 21 11 10 10 24,14 

MULHERES 9 6 3 7 33,11 

TOTAL 30 17 13 17 28,62 

Fonte: a autora. 
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Em 2015, o número de haitianos que conseguiram visto de permanência na Polícia 

Federal de Maringá era de aproximadamente 4000, segundo a Associação de Refugiados de 

Maringá. Este ano, o número de imigrantes deve ultrapassar os 5000, em relatório recente 

divulgado pela Polícia Federal de Maringá e publicado pelo Jornal Metro (XAVIER, 2018, 

on-line), pois o número de pessoas cadastradas solicitando visto é de 5552 estrangeiros.  

Foi constatado pela entrevista que 73,3% fizeram seu cadastro na Polícia Federal de 

Maringá-PR e o restante em outros estados, isso nos mostra o elevado número de imigrantes 

em nossa região. Em função do motivo de deixarem seus países, 27 dos entrevistados 

relataram como fator principal o econômico e uma chance de melhorar de vida, muitos deles 

além de se manterem aqui tem como prioridade enviar algum valor para a família que ficou 

no seu país de origem, este fato demonstra a real necessidade destas pessoas saírem de seus 

lares e do convívio dos seus para, muitas vezes, aventurar-se por terras estranhas para que 

possam ajudar seus familiares. 

 

Quadro 2 - Imigrantes segundo Religião Declarada 

 

SEXO 

 

CATÓLICOS 

 

EVANGÉLICOS 

 

BATISTA 

SEM 

RELIGIÃO 

 

TOTAL 

HOMENS 5 8 5  18 

MULHERES 2 8 1  11 

NÃO 

DECLAROU 

    

1 

 

1 

TOTAL 7 16 6 1 30 

Fonte: a autora. 

 

O número de evangélicos é maior do que as demais religiões, mas isto não é 

empecilho para que, normalmente, os imigrantes se encontrem em um único espaço e façam 

suas orações, porque é neste local que a grande maioria aproveita para ter seu momento de 

lazer, encontrar amigos e interagir com a comunidade.  

Percebe-se também a grande importância que as instituições religiosas têm para estas 

pessoas, pois é em um momento crucial de suas vidas que as instituições surgem como a 

única alternativa da solidariedade, acolhimento, auxílio e, muitas vezes, com hospedagem.       
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Quadro 3 - Habilidade da Língua Portuguesa 

NÍVEL BÁSICO 14 

INTERMEDIÁRIO 7 

MÉDIO 2 

AVANÇADO 4 

FLUENTE 3 

TOTAL 30 

Fonte: a autora. 

 

O conhecimento e a fluência do idioma são uma das grandes barreiras enfrentadas pela 

maioria dos imigrantes, o que acaba dificultando a integração social e se torna um obstáculo 

no mercado de trabalho. Segundo Gediel et al., (2016, p. 340), “o migrante que se instala no 

Brasil percebe imediatamente que tem um problema com a língua”. 

          

Quadro 4 - Grau de Escolaridade Declarada 

ENSINO FUNDAMENTAL 7 23,33% 

ENSINO MÉDIO 14 46,66% 

CURSO SUPERIOR 8 26,66% 

SEM DECLARAR 1 3,35% 

TOTAL 30 96,65% 

Fonte: a autora. 

 

        Quanto ao nível de escolaridade, percebe-se um bom nível escolar, mas não conseguem 

comprovar pela falta de documentação e os que possuem documentos encontram muita 

dificuldade para validar seus diplomas, por isso a grande maioria espera uma oportunidade 

de voltar aos estudos e fazer cursos técnicos que lhes garantam melhores condições de vida. 

        Partindo de todos os dados levantados para nortear a concepção do projeto 

arquitetônico, será desenvolvido um trabalho de campo que envolva uma metodologia 

qualitativa com encontros em local de reunião de migrantes para que o assunto projeto 

arquitetônico venha à tona para ser discutido e seja desenvolvida a metodologia da 

concepção em etapas. 
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3. METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

ARQUITETÔNICO 

 

Tendo em vista o exposto até aqui, sobre migrantes e refugiados e suas dificuldades em 

relação à integração social, propõe-se apresentar-lhes um pouco sobre os processos de 

desenvolvimento de projetos arquitetônicos para, na sequência, convidá-los a participar, 

colaborando com suas ideias e percepção dos espaços que atendam suas necessidades. 

 

 1ª etapa: foi montado um mural com diversos projetos arquitetônicos da autora, 

desenvolvidos em sua grade curricular no curso de Arquitetura e Urbanismo, que 

ficará exposto para conhecimento e uma demonstração de como é pensado e 

desenvolvido um projeto. 

 

Figura 2 – Exposição de projetos 

 

Fonte: a autora. 
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Figura 3 – Exposição de projetos 

 

Fonte: a autora. 

 

 

 2ª etapa: após ter observado a primeira apresentação e conversado sobre o assunto, 

cada participante foi convidado a desenhar em uma folha de papel de maneira simples 

aquilo que considera importante e que atenda às necessidades da comunidade de 

imigrantes para o projeto de um centro de acolhimento e, com isto, preparar um mural 

de ideias. 
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Figura 4 – Mural de ideias 

 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 5 – Mural de ideias 

 

Fonte: a autora. 
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 3ª etapa: Foram recolhidos todos os desenhos apresentados no mural, para serem 

analisados e interpretar as ideias que tentaram ser expressas por meio destes. Uma 

maquete do terreno escolhido para o projeto com todas as características deste, 

juntamente com volumes dimensionados de ambientes e espaços que retratem as 

necessidades para a composição, onde os participantes poderão locar na maquete, 

conforme seu entendimento e percepção para o espaço. 

 

Figura 6 – Discussão das necessidades do projeto 

 

Fonte: a autora. 
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Figura 7 – Discussão das necessidades do projeto 

 

Fonte: a autora. 

 

 

Figura 8 – Organização dos volumes no espaço selecionado 

 

Fonte: a autora. 
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 4ª etapa: tendo como base a maquete volumétrica, organizada pelos participantes e 

seguindo um plano de necessidades para atendimento em um centro de acolhimento, 

será desenvolvido o projeto arquitetônico. 

 

Figura 9 – Organização dos volumes para o projeto arquitetônico 

 

Fonte: a autora. 

 

Plano de necessidades 

 

 Espaço social 

 Sala assistência jurídica 

 Sala assistência psicológica 

 Salas de aula 

 Espaço de oficinas  

 Espaço de integração 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sofrimento sentido pelo herói Ulisses e descrito pelo poeta grego Homero em 

Odisséia, tem semelhanças com os sintomas de uma síndrome pouco conhecida no Brasil, que 
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atinge imigrantes e pode ser confundida com depressão, transtorno pós-traumático ou de 

adaptação (BEZERRA, 2015, on-line). São inúmeras as perdas e mudanças que acontecem 

com o imigrante, além da quebra com os principais referenciais que são sua identidade.  

O espaço de deslocamento destas pessoas não é apenas físico, também é qualificado 

em muitos sentidos, como: político, cultural social, econômico, mas principalmente, pela 

língua e religião. Assim, utilizar-se da arquitetura como forma de construção de um recomeço 

e de uma identidade cultural pode contribuir por uma melhor qualidade de vida e inserção 

social, pois a experiência individual de cada imigrante é vivida com ruptura de laços 

familiares, afetivos, linguísticos e isso, geralmente, colabora para um mal-estar e sofrimento.  

O sentimento de pertencimento, “ato de pertencer” a um determinado lugar, 

sentimento que interliga a identidade com a memória do usuário a um determinado lugar, 

permite a coesão social e o reconhecimento individual, e como qualquer meio de 

comunicação a arquitetura transmite emoção e possui forte simbolismo, podendo simbolizar 

abrigo, educação, religiosidade, por isso a relação de memória cultura e identidade. 
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TERRENO
MARINGÁ-PR

Fonte: Portal Geomaringa

 Tornar a arquitetura mais concisa, sem ornamentos e menos 
imitativa, a busca de materialidade mais sincera e mais pura feita com tijolos 
comum e sem a presença de concreto aparente ou camadas de massas 
especiais.
 A estrutura é sua própria arquitetura com a proposta de tijolos e 
tramas, onde o jogo de luzes e sombras da o merecido destaque para a obra.
 O tijolo para as pessoas mais simples se apresenta em sua forma 
mais pura completamente nu, já para pessoas mais abastadas ele vem coberto 
por ornamentos e camadas, mas nos dois casos a essência é a mesma.
 Por isso desenvolver um projeto onde tramas alternadas se 
confundem com texturas, nós mostra resultados surpreendentes de uma 
arquitetura singular.
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OBJETIVO
  
Este trabalho de conclusão de curso propõe-se a desenvolver o 
estudo de um espaço que contemple atendimento e integração de 
refugiados e imigrantes que encontram-se em situação de 
vulnerabilidade  social na região metropolitana de Maringá -PR.

CENTRO DE EXCELÊNCIA
  
A compreensão das necessidades do público  que demanda deste espaço, assim 
como o aspecto comunitário que é de suma importância para o entendimento 
das questões que permeiam a elaboração do centro de excelência  faz 
compreender que a arquitetura tem um papel importante  na construção de 
valores, na preservação da memória e na diversidade  cultural destas pessoas, 
tornando-se um  lugar de impulso para uma nova etapa de vida.

O PROJETO
  
Arquitetura que se apodera, que é simples e que reflete nas diferenças 
culturais. O projeto surge primeiramente da análise das necessidades que 
o espaço deveria suprir, depois do entendimento de seus usuários, de 
como aconteceria a utilização dos espaços no terreno escolhido - sua 
conformação, suas proporções, sua topografia sua inserção na malha 
urbana - e também da análise de seu entorno, às possíveis apropriações. 

O LOCAL
  
O local escolhido para implantação do projeto pertence ao bairro 
conhecido como novo centro cívico, zona 16, no cruzamento da 
Avenida Pioneiro Francisco Ferreira de Miranda e Rua Pioneiro 
Silvino Fernandes Dias. Sendo um espaço livre de uso público.

IMPLANTAÇÃO
  
Por ser um terreno de esquina, com uma avenida com grande 
fluxo de veículos e com acesso fácil a vários bairros e cidades 
da região, foi definido que o acesso principal seria pela 
avenida. Em relação a topografia, esta área possui um 
desnível de 0,40m o que torna imperceptível na sua dimensão.

A FORMA
  
A intenção da forma é de realçar 
texturas, modulações de luz, sombra e 
ventilação natural, com a variação de 
posição do material empregado.

Fonte: Google Maps

Fonte: Portal Geomaringa

Maringá-PR

Terreno

Fonte: Observatório de Políticas Urbanas e Gestão Municipal. IPPUR/UFRJ-FASE, 2002.

Região Metropolitana de Maringá-PR
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Discussão das necessidades do projeto
Fonte: a autora.

Organização dos volumes no espaço selecionado
Fonte: a autora.

Organização dos volumes para o projeto arquitetônico
Fonte: a autora.

ACESSO
PRINCIPAL

B.W.C.B.W.C.

SALAS

B.W.C. SALAS

ÁREA
LIVRE

ESCADA E
ELEVADOR

COZINHA

QUADRA
ESPORTIVA

ADMINISTRAÇÃOAUDITÓRIO

 Com o próposito de desenvolver um projeto arquitetônico, 
buscando a inserção e a participação colaborativa de refugiados e 
imigrantes, o processo aconteceu em várias etapas, onde a participação 
da comunidade foi essencial para o entendimento das necessidades e o 
desenvolvimento do projeto, que foi dado início com entrevistas.
 Na primeira etapa foi desenvolvido um trabalho de 
apresentação de projetos arquitetônicos, desenvolvidos na grade 
curricular do curso de arquitetura e urbanismo, de minha autoria, para 
que todas as pessoas envolvidas pudessem entender um pouco do que é 
pensar um projeto.
 Na segunda etapa, ainda com os trabalhos expostos foi 
desenvolvido um mural de idéias onde cada um poderia participar 
desenhando aquilo que considerava importante no seu entendimento 
para ter em um centro de acolhimento.

NOME:  CENTRO DE EXCELÊNCIA PARA REFUGIADOS E IMIGRANTES
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO FERREIRA DE MIRANDA, PIONEIRO
NOVO CENTRO CÍVICO - MARINGÁ - PR
ÁREA DO TERRENO: 2.364,61 m²

ÁREA DO PAVIMENTO TÉRREO            1.208,32 m²                                                                      
ÁREA DO SEGUNDO PAVIMENTO                                          794,81 m²                                                                       
ÁREA DO BARRILETE                                                             27,00 m²
ÁREA DA CAIXA D´ÁGUA                 41,00 m²

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA                                            2.071,13 m²

COEFICIENTE COMPUTÁVEL:
ÁREA COMPUTÁVEL                                                  2.003,13 m²
TAXA DE OCUPAÇÃO                                                            51,02% 
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO                                              0,85
                  
ÁREA PERMEÁVEL:
ÁREA PERMEAVEL                506,00 m²
PERCENTUAL:             21,30%

Nº PAVIMENTOS                   02
ALTURA TOTAL                     12,95 m
Nº VAGAS  DE ESTACIONAMENTO                                       20

 A terceira etapa aconteceu com a analise e interpretação das 
ideias expressas nos desenhos, discussão sobre o assunto e a 
apresentação do plano de necessidades.

   Plano de necessidades:
   · Espaço social
   · Salas de assistência jurídica, psicológica e salas de aula.
   · Espaço para oficinas e espaço de integração

 Na quarta etapa, foi reunido um grupo de imigrantes, e 
apresentado uma maquete do terreno escolhido junto com volumes pre 
dimensionados para que fosse proposto como deveria ser o centro de 
acolhimento!

LOCAÇÃO E COBERTURA
esc: 1/200
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PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR
esc: 1/200

LEGENDA - AMBIENTES E ÁREAS

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO
esc: 1/200
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CORTE BB
esc: 1/200

CORTE DD
esc: 1/200

CORTE CC
esc: 1/200

CORTE AA
esc: 1/200
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FACHADA OESTE-NORDESTE
esc: 1/200

FACHADA NORTE-NORDESTE
esc: 1/200

FACHADA SUL-SUDOESTE
esc: 1/200

FACHADA LESTE-SUDESTE
esc: 1/200

VISTA A
esc: 1/200

DETALHE 02

DETALHE 01

DETALHE 07

DETALHE 06

DETALHE 03

DETALHE 05

DETALHE 04

APLICAÇÃO DE TEXTURAS

 As texturas  desenvolvidas neste projeto,  
servem  para demonstrar que através das diferenças  
é possível estar em um mesmo espaço sem agredir  
ou se sobressair, porque cada uma delas  tem a 
função de somar para tornar  mais belo .


