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A palavra norteadora da propsta foi PERTENCIMENTO, e para que isso aconteça é 
necessario aproximação, participação e flexibilização; para que dessa forma, 
a comunidade é encorajada, tenha um senso do “posso fazer”, e conseguimos em-

conexão:
inovação:
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CENTRO DE EMPODERAMENTO SOCIAL
DO EDIFÍCIO AO TERRITÓRIO

A ideia central é empoderar, ou seja, proporcionar maior realização 
pessoal, além de reforçar a autoestima e valorização pessoal e do 
bairro por meio da arquitetura, trazendo maior desenvolvimento 
econômico, maior integração com o meio, conexão e troca de 
experiências, promovendo a cidadania.

. bairro afastado do centro urbano. 
percebe-se a malha irregular

manifestação artística, arquitetura, 
história, moda, gastronomia, design

mobilidade urbana, inclusão social, 
inclusão digital
indústria do conhecimento, 
incubadoras tecnológicas, novos 
projetos e produtos

. corte transversal as curvas de nível
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residencial

pavilhão
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institucional
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app

 CHEIOS E VAZIOS neste mapa, percebe-se 
nitidamente a troca da malha rígida em contraponto as 
vias irregulares do bairro Treze de Maio.
 
 também, nota-se a diferença dos aglomerados 
cheios no bairro de intervenção por conta dos lotes 
serem menores e os grandes vazios urbanos existentes.

 USO E OCUPAÇÃO em sua maioria, o uso do 
bairro Treze de Maio é residencial. As edificações 
que possuem comércio, são bares ou mini mercados, 
e todas são de uso misto, ou seja, junto com a 
residência. Na questão institucional, o bairro conta 
com duas escolas de ensino infantil e fundamental, 
um posto de saúde e dois ginásios de esportes. 
As indústrias e construções de prestação de serviço, 
ficam na Av. Dom Pedro II, ou nas proximidades. 

 GABARITO  DE ALTURAS o gabarito de alturas do 
bairro Treze de Maio é predominantemente térreo ou 
dois pavimentos. Os pavilhões existentes são de uso 
esportivo ou industrial.

vazios

intervenção

araucária

RECUO 1.5 m / 3.0 m TO 80% VEGETAÇÃO 30m 

app

centro urbano

 O presente trabalho mostra e analisa a função das áreas comunitárias e 
espaços públicos como provedores da melhoria da qualidade de vida, por meio 
do empoderamento, confiança, condições e autovalorização das pessoas da 
comunidade.

A problemática surge pelo fato do bairro escolhido ser desprovido de 
espaços de qualidade que possibilitem a interação social e troca de 
experiências, além de que, moradores do bairro se sentem desvalorizados 
por residirem em uma área que traz um certo estigma social, e que muitas 
vezes se vê sem oportunidades e com seu direito à cidadania negado.  
 
  Levando em consideração a pouca oferta de locais públicos, o desenvolvimento 
deste projeto, prevê cenários urbanos integradores, e promove o uso 
de um vazio urbano no principal acesso ao bairro, trazendo assim, 
visibilidade, voz e liderança comunitária. 

Na cidade de Tapejara-RS, existem três áreas consideradas com 
maior incidência de população em vulnerabilidade social (Prefeitura 
Municipal, 2019), sendo duas delas situadas no bairro Treze de Maio.  
No bairro de intervenção se encontram 1.153 pessoas, contabilizados pelo Censo 
de 2010, e a renda média é de R$415,71 (IBGE,2010). Dessa  forma, o projeto 
pretende atender a população de baixa renda que vive nesse bairro, jovens e 
adultos, oportunizando espaços de ensino, de cultura, profissionalizantes, 
além de, lugares para encontro e troca de experiência para toda população.

O limite norte do terreno é o Arroio Boneto e por 
conta disso existe uma área de preservação per-
manente de 30 metros para as margens do arroio
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