
SETORIZAÇÃO
 O projeto da Kaza SOROR foi orga-
nizado em três setores distintos, sendo 
eles: Loja, Administrativo e Abrigo. 
 A loja é de roupas femininas e fica 
no primeiro pavimento da pré-existência, 
junto a calçada e não tem nenhuma rela-
ção com o restante do projeto. 
 O setor administrativo está locali-
zado principalmente no segundo pavi-
mento da pré-existência, com apenas 

algumas salas dispostas no primeiro pavi-
mento dela, atrás da loja. Nele ficam loca-
lizadas todas as salas necessárias para a 
gestão do abrigo e apoio de funcionários 
e prestadores de serviços. Tem como 
entrada principal um acesso para pedes-
tres feito a partir de uma escada à direita 
da pré-existência, podendo também ser 
acessado secundariamente pelo estacio-
namento.
 Já o abrigo fica disposto totalmen-
te na nova edificação, ao longo do terreno 
e atrás da pré-existência. Este setor foi 

subvidido em duas partes: uma mais 
íntima, voltada para as abrigadas e seus 
possíveis dependentes - que fica no 2º e 
3° pavimento - e outra mais voltada para a 
convivência, disposta no 1º pavimento. 
 Na parte íntima, ficam localizados 
todos os dormitórios, sala de TV íntima, 
pátios mais reservados e terraços. Esses 
espaços têm como intuito proporcionar 
reflexão e relaxamento. Já na parte de 
convívio ficam todas as salas de oficinas, 
espaços de lazer para crianças e adultos, 
refeitório, cozinhas, petspace, lavanderia, 

pátio e playground, áreas com mais ruído 
e circulação do fluxo de serviços, para que 
haja socialização.
 A entrada principal do abrigo se 
dá pela pré-existência, em um acesso a 
esquerda para veículos que leva ao sub-
solo. As abrigadas e seus dependentes 
chegam de carro, de forma totalmente 
sigilosa, e  antes de adentrarem o setor do 
abrigo, se necessário, são encaminhadas 
para as salas de apoio existentes no bloco 
administrativo, como enfermaria, closet e 
consultório de psicologia.
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 Os direitos conquistados pelas mulhe-
res até hoje são resultado de mais de dois 
séculos de lutas femininas em favor da 
igualdade. Enquanto não for desraigado a 
cultura da violência contra a mulher e a 
desigualdade de gênero for uma realida-
de, a luta pelas causas femininas deve ser 
constante.
 Dessa forma, é de suma importância 
que existam cada vez mais centros de 
oportunidades, capacitação e acolhimen-
to para vítimas de violência doméstica, a 
fim de fazer com que as mulheres se 
sintam seguras e emponderadas.
 A partir de estudo de caso realizado na 
cidade de SCS, em entrevista com a 
Presid. do Conselho Municipal do Direito 
da Mulher, Iara Bonfanti, para reunir infor-
mações sobre a violência doméstica 
contra mulheres, descobriu-se que a atual 
casa-abrigo da cidade não se encontra 
apta a receber mulheres de outras cida-
des da região. Esse cenário é explicado, 
também,  pela precariedade estrutural do 
espaço, já que está localizado em uma 
residência comum, com poucos dormitó-
rios – sendo apenas um deles com banhei-
ro privativo – além de não possuir acessibi-
lidade ao público PNE.
 Assim surgiu a ideia do atual projeto 
de pesquisa. Ao analisar o cenário brasilei-
ro de políticas públicas, percebe-se que a 
maioria das edificações públicas utilizadas 
para o atendimento ao cidadão não são 
adequadas - seja para atendimento à 
mulher ou outros entes da sociedade.

 O presente projeto tem como base 
utilizar a arquitetura para mudar esse 
panorama e passar a proporcionar um 
atendimento humanizado, sensível e ade-
quado - oferecendo segurança e proteção 
- para a recuperação das vítimas, além de 
contribuir para a reinserção na sociedade, 
reconstrução da cidadania, resgate da 
autoestima e empoderamento dessas 
mulheres. O projeto visa proporcionar 
esse abrigamento adequado para qual-
quer tipo de mulher, sendo elas de qual-
quer classe social, raça, orientação sexual 
e identidade de gênero. Para isso, conta 
com um número maior de quartos e 
banheiros privativos, aumentando, assim, 
a sua capacidade, além de oferecer insta-
lações acessíveis ao público PNE. 
 O terreno de estudo está localizado na 
Rua Ernesto Alves e fica próximo à Rua 
Venâncio Aires. São duas vias importantes 
para a cidade, já que possuem fluxo inten-
so e são rotas do transporte público.
 A escolha do terreno é explicada 
devido ao seu fácil acesso por qualquer 
classe de mulheres, sendo elas moradoras 
de Santa Cruz do Sul ou outras cidades. 
Isso se deve a proximidade das linhas de 
ônibus ao terreno, já que todas as linhas 
da cidade passam pelo centro. O terreno 
ainda se encontra próximo da rodoviária. 
 Além disso, outro fator importante 
que condicionou a escolha do terreno é a 
segurança extra proporcionada pela sede 
da Delegacia Civil na testada principal, 
que funciona 24h.


