
 RESIDENCIAL FAZENDA GRANDE 8B (MCMV): CRIANDO ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA POR MEIO DA ARQUITETURA

 Através dos processos de mobilização e conceitos adotados, 
indicar a criação do Centro de Convivência no RFG8B enquanto 
equipamento que tenha papel de: 

− Conectividade.

• Estimular nos moradores:

− Identificação dos talentos coletivos.

− Construção do senso de comunidade;

− Diminuição das consequências da arquitetura fragmentada do 

projeto original;

− Mobilização da inteligência coletiva;

− Integração;

− Reconhecimento do lugar;

• Produzir em relação a espacialização:

− Ambientes acolhedores;

− Sociabilidade;

Indicar modelos e estudos necessários para implantação do 
Centro de Convivência do Residencial Fazenda Grande 8B.

− Senso de pertencimento;

OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Indicar modelos e estudos necessários para implantação do 
Centro de Convivência do Residencial Fazenda Grande 8B.

LEITURA TÉCNICA DO ESPAÇO METODOLOGIAS APLICADAS CONCEITOS

PROCESSOS DE MOBILIZAÇÃO

ANÁLISES TÉCNICO PARTICIPATIVAS

PROPOSTA DA RESIDENTE

Ÿ Sede do grupo gestor;

Ÿ Espaço para geração de renda;

Ÿ Atividades religiosas;

Ÿ Espaços para eventos comunitários;

Ÿ Ausência de local com infra-estrutura adequada para 
realização de reuniões entre os moradores;

Ÿ Espaço recreativo para crianças;

Ÿ  Ao longo das atividades coletivas foram solicitados os 
seguintes espaços/atividades dentro do Residencial:

Ÿ Salas para receber capacitação;

Ÿ Sanitários.

Ÿ Desenho conjunto arquitetônico potencializa segregação 
espacial e enfraquece o senso de pertecimento e 
comunidade;

Ÿ Equipamento que deveria servir para receber reuniões tem 
infra-estrutura e  implantação problemática;

Ÿ Único espaço destinado a receber atividades infantis, além 
de depredado, tem implantação também problemática a 
medida que os pais não conseguem ver seus filhos da 
maioria dos pontos do residencial.

Ÿ Ocupação do espaço de forma não organizada e 
convencionada entre os moradores.

PROCEDIMENTOS 

METODOLÓGICOS 

OBJETIVOS MATERIAIS E TÉCNICAS 

Atividades que o Centro 

abrigará 

Escolher, juntamente com os 

moradores, quais tipos de 

atividade o Centro de 

Convivência deveria abrir.  

“Varal das demandas” e 

roda de conversa.  

Discursão sobre local de 

implantação 

Refletir sobre os espaços 

que compõem o Residencial 

e quais tem potencial de 

receber ao Centro 

Roda de conversa em cima 

de mapa.  

Disposição espacial dos 

ambientes internos 

Entender, dentro do 

contexto inserido, dos usos 

e vivências dos usuários, 

quais melhores soluções 

espaciais.  

Mapa mental 

Revisão participativa da 

proposta de projeto 

Ajustar o projeto refletindo 

sobre os pontos 

problemáticos apontados. 

Mapa mental e roda de 

conversa. 

Contato com o Grupo 

Gestor 

Entender o papel do Grupo 

Gestor no Residencial e 

quais possibilidades de 

colaboração para o Centro.  

Entrevista semiestruturada 

Disposição espacial da nova 

indicação de projeto  

Discutir como as novas 

indicações de projeto 

poderem ser melhor 

implantadas espacialmente.   

Maquete e roda de conversa.  

 

MAPAS MENTAIS

PRIMEIRA PROPOSTA

DISCUSSÃO DOS LOCAIS EM POTENCIAL

PLACEMAKING

BELA RUA
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RESIDÊNCIA EM ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA
ESPECIALIZAÇÃO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO E DIREITO À CIDADE

TRABALHO FINAL ORIENTADO
Olívia Teixeira Santiago

+
AFINIDADES PROFISSIONAIS DO RESIDENTE 

+
PROCESSOS DE MOBILIZAÇÃO PARTICIPATIVA

CONTEXTO DO EMPREENDIMENTO (LEITURA TÉCNO-
ESPACIAL)

(PROJETOS ARQUITETÔNICOS)

CENTRO DE CONVIVÊNCIA
=

1

2 3 4

ATIVIIDADES/ESPAÇOS SOLICITADOS 
DURANTE ATIVIDADE

Biblioteca;

Espaços para receber atividades culturais

Cozinha;
Espaço para sociabilidade

DISPUTAS ESPACIAIS

ATIVIIDADES/ESPAÇOS SOLICITADOS 
DURANTE ATIVIDADE

SEGURANÇA

MANUTENÇÃO

UTILIZADORES

Ÿ lugares para sentar);

Ÿ

Ÿ

Aponta que espaço públicos bem-sucedidos precisam ser

Ÿ  Confortáveis (seguros, limpos, com locais de sombra e 

Ÿ  Acessíveis;

Ÿ  Sociáveis (locais que possibilitem encontros e expansão da 
rede de pessoas conhecidas)

Ÿ  Ativos (diferentes atividades e formas de serem utilizados);

Ÿ

Ÿ Diagnósticos: Investigação do espaço, atividades realizadas, 
rotinas, aproximação com os moradores, busca de dados nos 
órgãos públicos etc;

Ÿ Metodologias participativas: foi possível que os moradores 
indicassem demandas, necessidades, sonhos e possíveis meios 
de amenizar os problemas enfrentados;

Ÿ Produtos: Indicação de possíveis soluções que culminam como 
fruto de todo processo, sendo ferramentas para efetivação das 
intervenções espaciais. 

Ÿ Produtos: Indicação de possíveis 
soluções que culminam como fruto de 
todo processo, sendo ferramentas 
para efetivação das intervenções 
espaciais. 

Ÿ Utilizando a ideia dos Cubo-Módulos, 
é indicado o desenvolvimento de um 
espaço que componha um conjunto 
ed ificado  para  rea l i zação  de 
atividades compartilhadas, que 
consiga ser composto de maneira 
flexível, priorizando o usuário e suas 
necessidades, criando ambientes 
acolhedores e que potencializam a 
in te l igênc ia  co le t i va .  b lemas 
enfrentados;
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