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 Atualmente tem-se observado o crescimento da violência em áreas de favelização, principalmente entre 

crianças e adolescentes, que são o principal alvo do desinteresse social. o acesso à escola regular não supre as 

necessidades diárias de uma criança, visto que o restante do período elas se mantêm sem atividades, 

vulneráveis a diversos fatores, como a violência sexual, doméstica, o tráfico de drogas e o trabalho infantil.

 O acesso à cultura , o lazer e a educação não chegam de forma igual para todos, deixando essa parcela 

às margens da sociedade, segregando-os e permitindo que essa deficiência rompa com a qualidade de vida e 

seu papel de cidadãos.

 Como processo de estudo na escolha do tema, verificou-se que a grande Florianópolis não é diferente do 

restante do país, existem muitas comunidades que vivem em situações precárias . Partindo dessa análise, 

optou-se por trabalhar uma das maiores comunidades carentes da grande florianópolis - a comunidade Frei 

Damião, em Palhoça - Santa Catarina.

 A comunidade Frei Damião , localizada no município de Palhoça , cresceu às margens dos bairros 

vizinhos Brejarú, Pedra Branca e Sertão do Imaruim e se consolidou como uma das maiores comunidades da 

grande Florianópolis com população estimada de (Censo IBGE 2010), apresentando um 5.141 mil habitantes 

índice muito alto de carência , principalmente no que diz respeito à infraestrutura urbana. Esse conjunto de 

problemas refletem diariamente às famílias, mas principalmente crianças e adolescentes, que não são 

assistidas e ficam em vulnerabilidade social.

 Dessa forma, visa-se idealizar um projeto arquitetônico de cunho social que propõe suprir as 

necessidades e demandas relacionadas à assistência da criança e do adolescente, possibilitando o acesso à 

educação informal, assim como diversas atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas. Contemplando 

espaços para a prática de oficinas, palestras, cursos profissionalizantes, biblioteca comunitária, área de 

exposições, auditório, refeitório, além de espaços públicos destinados à comunidade, com quadras 

poliespotivas, playground, acadêmia ao ar livre, horta comunitária e demais áreas de contemplação de acesso 

à todos, como forma de integrar e trazer vida e segurança à comunidade. Possibilitando o resgate do seu papel 

de fora que futuramente possam realizar suas escolhas de forma consciente, aplicando valores como interação 

social, responsabilidades, respeito a natureza e ao espaço público.

 A proposta de um centro comunitário de apoio à educação informal direcionado à criança e ao 

adolescente com faixa etária entre  7 aos 14 anos, funcionará como uma extensão da escola regular, 

permitindo o acesso à cultura, lazer e educação no contra turno das atividades escolares e a criação de um 

espaço público de qualidade para a comunidade. Promovendo atividades diversas que venham ao encontro 

de aprendizagens de lições e valores para a vida, evitando a exposição e a vulnerabilidade social.
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 Conforme verifica-se nas Fig. 03 e 04, a área do projeto fica localizada no extremo oeste da comunidade 

em estudo e faz divisa com uma grande extensão de área verde de propriedade privada do Aeroclube de Santa 

Catarina, no município de São José, proporcionando um visual panorâmico para o Morro da Pedra Branca.  No

perímetro da área do projeto, encontram-se a escola de ensino fundamental, a creche, uma unidade de saúde e 

o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral (CADI), que se integrarão a proposta do projeto, definindo 

uma centralidade das atividades institucionais da comunidade.
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 Conforme observa-se na Fig. 05, as únicas áreas verdes é a próprio terreno de intervenção que cede 

espaço para um campo de futebol utilizado para a prática de educação física do Grupo Escolar da comunidade, 

assim como para o uso cotidiano, porém sem intraestrutura e qualidade. A outra área verde se localiza às 

margens da comunidade e pertence ao Aeroclube de Santa Catarina, uma área privada que acaba sendo 

utiizada pelas crianças e subutilizada como depósito de lixo.

 A Fig. 06 mostra claramente a relação público x privado, evidenciando uma predominância de áreas 

privadas e uso residencial. Dessa forma, os espaços públicos são inexistentes se restringindo apenas às ruas e 

calçadas.

zoneamento
 A proposta de zoneamento traz o 

conceito de um equipamento que se abra 

para a praça e potencialize os visuais, 

aproveitando a paisagem natural do Morro 

da Pedra Branca, vol tada para a 

orientação oeste. A edificação forma um 

‘’L’’( em amarelo), permitindo que o fluxo 

de pessoas (em azul) seja mais permeável, 

permitindo o acesso de vários pontos e a 

conexão com a escola de ens ino 

fundamental, a creche, a unidade de saúde 

e o CADI.
 A Fig. 08 mostra a dinâmica da 

proposta de zoneamento do projeto. 
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perspectivas da proposta do partido

 A proposta de um equipamento comunitário 
e um espaço público para a comunidade é uma 
resposta as necessidades reais levantadas em 
diagnóstico. 
 A implantação se integra à quadra e se 
conecta com os demais equipamentos do entorno, 
como a escola, a creche, a unidade de saúde e o 
CADI. Possibilitando a centralidade das atividades 
institucionais.
 
 Os equipamentos propostos ao espaço 
público ( Fig. 09), como a quadra poliesportiva, a 
academia livre, a área de recreação infantil e a 
horta comunitária devolvem a comunidade o seu 
lazer, se integrando ao centro comunitário.

 Os esquemas da Fig.10,resumem o 
programa de necessidade proposto para atender 
uma parcela da demanda de crianças e 
adolescentes da comunidade, juntamente com 
apoio das demais instituições sociais que atuam na 
região. 

 Os esquemas de cortes e fachadas da Fig. 11, 
justificam as propostas de  utilização de estratégias 
sustentáveis para melhor desempenho da 
edificação, como utilização da iluminação zenital, 
ventilação entre a estrutura da cobertura, 
diminuindo a temperatura interna dos ambientes e 
a utilização de brises e paineis metálicos para 
controle do sol, vento e da proteção contra a chuva.
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 A comunidade Frei Damião está localizada na parte norte do município de Palhoça - SC, conforme 

pode-se observar na Fig. 01, faz divisa com o município de São José e apresenta um eixo viário principal 

ligando a comunidade aos bairros Brejarú em Palhoça e Sertão do Imaruim em São José.  A fig. 02 mostra a 

vista aérea da comunidade e sua relação com a área do aeroclube de Santa Catarina e os bairros do entorno.

Figura 07 - Imagens da área do projeto - (Fonte - Autor) 

Figura 08 - Zoneamento e acessos - (Fonte - Google e imagens do autor) 
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Figura 10 - Esquema e proposta do programa de necessidades - (Fonte - do autor) 

Figura 09 - Implantação - (Fonte - Google e imagens do autor) 

Figura 11 - Esquema de cortes e fachadas - (Fonte - do autor) Figura 12 - Perspectivas da proposta - (Fonte - do autor) 
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Área de integração com a quadra a 
quadra poliespotiva coberta. Espaço 
com bancos para contemplação e 
descanso.

Centro comunitário 

Quadra poliesportiva coberta, 
integrada à edicação.

Faixa elevada para redução de 
velocidade e segurança de acesso 
aos pedestres.

Bicicletário

Pergolados com mesas para jogos e 
bancos para contemplação e 
descanso.
Quadra poliesportiva aberta.

Arquibancada de apoio à quadra.

Equipamentos de academia ao ar 
livre.

10 Playground

11 Espelho de água

Anteatro - Área destinada à 
apresentações culturais variadas
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aborização para proteção do sol 
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Deck biblioteca. Espaço para leituras 
ao ar livre e apresentações diversas.

Pe rgo lados  de  conexão  aos 
equipamentos públicos existentes, 
c o m o  a  e s c o l a  d e  e n s i n o 
fundamental e a creche.
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ARQUITETURA SOCIAL:

CENTRO COMUNITÁRIO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFORMAL, DIRECIONADO À CRIANÇA
E AO ADOLESCENTE NA COMUNIDADE FREI DAMIÃO - PALHOÇA -SC

partido


