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RESUMO 

O presente estudo para o projeto de um “C.R.A.S. – Centro de Referência da Assistência Social”, 
destinado à Assistência Social, relata a importância de um local apropriado e especializado para a 
prática do assistencialismo que garanta às famílias os padrões de vida com condições ideais em todos 
os lugares. Para a aplicação da pesquisa e conclusão do curso optamos pela Assistência Social, pois 
geralmente os prédios atuais estão ficando obsoletos pois na verdade não foram projetados para as 
atividades previstas no quadro assistencial, na maioria das vezes são locais alugados e adaptados. 
Dentro da proposta, objetivamos a verificação das condições de acesso às pessoas com algum tipo de 
deficiência e um olhar baseado no modelo elaborado no Comitê Brasileiro de acessibilidade. Segundo 
a norma ABNT NBR 9050: 2004, tornou-se possível realizar uma verificação nesses estabelecimentos 
de atendimento especial classificando o dimensionamento, os imóveis adaptados e não adaptados ao 
atendimento da clientela: portas, entradas, corredores, paredes, mobílias, banheiros e outras 
dependências do local. Verificou-se algumas limitações de acordo com o tamanho da necessidade de 
um local projetado especialmente para a prática de um trabalho tão importante, proporcionando melhor 
qualidade de vida para quem depende de atendimento educacional e de locomoção. Pensando em 
todos os argumentos citados, a também pesquisando teoricamente e em campo, vem a ideia da criação 
de uma instituição para assistência social que poderá oferecer tudo que será necessário na vida de 
pessoas que não tem ou não sabem de seus direitos, para que possam superar todos os obstáculos e 
receber uma educação, saúde e uma vida de qualidade que lhes ajudará a quebrar paradigmas e 
preconceitos que lhe assegure a igualdade social. 
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ABSTRACT 

This "CRAS – Reference Center for Social Assistance" project, defines the importance of appropriate 
and specialized area for the practice of attendance which ensures families living standards with ideal 
conditions everywhere. For the application of the research and completion of the course we opted for 
Social Assistance, because usually the current buildings are becoming obsolete as result they were not 
design for the activities contained in the assistance framework, most often they are rent sites or adapted. 
According to the ABNT NBR 9050: 2004, it became possible to carry out a check on these special care 
facilities classifying the design, the adapted properties and not adapted to the customer’s service: doors, 
doorways, hallways, walls, furniture, bathrooms and other facilities site. There are some limitations to 
the size of the need for a specially designed for the practice of such an important work, providing better 
quality of life for those who depend on care and educational mobility. Thinking of all the above 
arguments, the also researching theory and field, comes the idea of creating an institution for social 
assistance that can provide everything you need in people lives who do not have or do not know their 
rights, so that they can overcome all obstacles and get an education, health and quality of life that will 
help them break paradigms and prejudices that guarantees the social equality. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto proposto para o “Centro de Referência da Assistência Social” defende 

a importância de um local especializado e apropriado para a prática da assistência a 

áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social. 
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Os centros inaugurados anteriormente, não foram organizados para atender de 

forma adequada e acessível aos que mais precisavam, necessitando de adequação 

arquitetônica nos espaços observados, bem como os mobiliários e os de sinalização. 

O conceito principal da obra é a criação de um espaço com foco na assistência 

de famílias, que visa oferecer condições de acessibilidade, previstas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT– NBR 9050,2004). 

O estudo implantado visará sugestões de um local agradável e propício para 

acolher as famílias, cuja estrutura e atendimento devem suprir todas as necessidades 

das pessoas em questão. 

Os Centros de Referência da Assistência Social comumente levantam dúvidas, 

pois não sabem muito bem para que servem, para quem serve, que tipo de serviços 

proporciona e como atua, então é importante que fique evidente para as pessoas para 

que eles existem, assim, também fazendo com que procurem ajuda caso seja 

necessário. 

Desta forma, o estudo desenvolvido tem como objetivo projetar um local 

agradável e propício para a prática dessa assistência, cuja estrutura e atendimento 

devem suprir todas as necessidades para que todas as famílias sejam assistidas de 

forma adequada. 

Sendo assim, o que se espera do projeto do C.R.A.S. é que este possa 

contribuir para o pleno desenvolvimento inclusivo das famílias, reestruturando-as e 

dando-as o direito de acesso e participação na sociedade de forma adequada e como 

elas merecem. 

 
 

 MATERIAL E MÉTODOS  
Para a elaboração do programa de necessidades e dos estudos preliminares 

do projeto do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para o município de 

Quatiguá - PR, foram coletadas e estudadas algumas referências bibliográficas que 

abordam o contexto histórico deste tipo de edificação, conforme publicado em 

MESTRINER, M. L. O Estado entre a filantropia e a assistência social. 2. Ed. São 

Paulo: Cortez, 2001. 

Em relação à parte gráfica do projeto arquitetônico do CRAS a ser elaborado, 

foram coletadas e estudadas algumas referências projetuais e bibliografia técnica, 

onde também foram consultados alguns sites específicos, da qual estes darão 
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embasamento técnico para a elaboração dos croquis esquemáticos dos estudos 

preliminares do projeto do CRAS. Dentre as referências projetuais, foram analisados 

os projetos do Centro Comunitário Billère, localizado em Billère, na França e o Centro 

de Assistência e Desenvolvimento Infantil de Nicoya, localizado na Costa Rica. Além 

de toda pesquisa bibliográfica e da referências projetuais estudadas, também foram 

efetuados estudos de caso através de visitas de campo em dois CRAS, sendo um no 

município de Quatiguá – PR, e o no município de Siqueira Campos - PR. Estas visitas 

técnicas foram fundamentais para a coleta de dados e observação espacial dos 

espaços dos CRAS visitados, para que, em conjunto com todas as referências 

bibliográficas pesquisadas, estes materiais sirvam como base e diretriz para o 

desenvolvimento do projeto proposto. 

Para que a execução deste projeto seja de fato aprovado e implantado no 

município de Quatiguá - PR, foi consultada e analisada a lei de uso e ocupação do 

solo do município de Quatiguá - PR, na qual, são estabelecidas uma série de 

diretrizes, tais como recuos e afastamentos mínimos da edificação em relação ao 

limites do terreno e a área máxima permitida para a construção desta edificação 

conforme estabelecido pelo uso do solo na região próxima ao centro da cidade de 

Quatiguá - PR. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

Por meio da leitura das bibliografias, da análise das referências projetuais, da 

legislação consultada e das visitas aos CRAS das cidades de Quatiguá-PR e Siqueira 

Campos-PR, foi possível entender de fato as necessidades concretas para a 

elaboração do programa de necessidades para que baseado neste programa, esboçar 

os croquis esquemáticos dos estudos preliminares de um CRAS para o município de 

Quatiguá-PR.  

O Centro de Referência da Assistência social, inicialmente com projeto 

aprovado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, para ser 

construído em um bairro de maior necessidade pública ficou apenas no papel, e hoje 

se situa em um prédio alugado, que não possui infraestrutura nenhuma para atender 

as pessoas que precisam realmente da ação dessa ferramenta pública. Quando 

precisam fazer qualquer atividade que necessite de mais espaço ou algo diferente, o 

CRAS atual não pode lhes proporcionar. 
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A estrutura principal do local não passa de apenas um salão separado por 

algumas divisórias e nada mais, e o banheiro logo ao final do salão, fora isso a 

estrutura de acessibilidade é bem precária, caso alguma pessoa com maior 

dificuldade de mobilidade tenha que frequentar o lugar vai ter alguns problemas pois 

terá que enfrentar alguns lances de escadas que estão totalmente fora da norma de 

acessibilidade. 

Após a realização do estudo de campo no C.R.A.S. de Quatiguá-PR, foi 

possível observar que, apesar das pessoas saberem como tirar proveito das 

ferramentas públicas de assistência social para proporcionar benefícios as mesmas, 

ainda não há uma infraestrutura adequada para atendê-las de forma adequada. 

            

                                      Figura 01. Foto da Fachada do C.R.A.S. de Quatiguá-PR. 

 
                         Fonte: Próprio Autor. 
 

Em Siqueira Campos-PR, diferentemente da cidade de Quatiguá-PR, há uma 

edificação exclusivamente voltada para atender as pessoas necessitadas de 

assistência social. O que torna o auxílio mais fácil e acessível para quem precisa. E 
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também foi observado que além dos projetos assistenciais, o C.R.A.S. de Siqueira 

Campos-PR mobiliza muitos projetos sociais que ajudam a população. 

Estruturalmente, o C.R.A.S. de Siqueira Campos é menor que o da cidade de 

Quatiguá-PR, porém ele é mais organizado, e separado com salas preparadas para 

atividades, por isso, facilita o atendimento, ou qualquer tipo de assistência que será 

feita de acordo com a necessidade das pessoas. O Programa Arquitetônico é 

composto por Recepção, uma Sala comum e duas Salas para Cursos, onde a 

Assistência Social de Siqueira Campos-PR, de acordo com a Prefeitura, também 

conta às vezes com pátios particulares para a realização de atividades e outros 

eventos caso seja necessário. 

Observa-se que são salas feitas justamente para atender as necessidades e 

atividades da assistência social e que assim sendo não terão problemas para realizar 

nenhuma das propostas assistenciais. 

Depois da pesquisa, apesar de perceber que o C.R.A.S. de Siqueira Campos-

PR também tem algumas deficiências como não ter pátio próprio para atividades 

físicas entre outras atividades que demandam mais espaço, ele tem muito mais 

condição de desempenhar o papel de Centro de Referência do que o outro estudado 

anteriormente, afinal, está bem mais estruturado com o essencial para o atendimento 

das famílias, que é o principal. 

 

Figura 02. Fachada do C.R.A.S. de Siqueira Campos-PR. 

 
             Fonte: Prefeitura Municipal de Siqueira Campos-PR. 
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CONCLUSÃO 

Depois da pesquisa, apesar de perceber que o C.R.A.S. de Siqueira Campos-

PR também tem algumas deficiências, como não ter pátio próprio para as atividades 

físicas e outras atividades que demandam mais espaço, ele tem muito mais condições 

de desempenhar o papel de Centro de Referência do que o outro estudado 

anteriormente, afinal, está bem mais estruturado com o essencial para o atendimento 

das famílias, que é a principal função do C.R.A.S.. 

Após a realização do estudo de campo no C.R.A.S. de Quatiguá-PR, foi 

possível observar que, apesar das pessoas saberem como tirar proveito das 

ferramentas públicas de assistência social, ainda não há uma infraestrutura adequada 

e por isso elas não podem trabalhar como querem ou como poderiam, por isso é 

preciso trabalhar ainda em muitos problemas. Em resumo pode-se dizer que as 

pessoas são qualificadas, porém, não têm como trabalhar, pois lhes faltam espaços 

apropriados e adequados. 

Após realizado esses dois estudos de caso, a nova proposta de um novo 

projeto de um C.R.A.S. para o município de Quatiguá-PR, visará atender de maneira 

apropriada a população deste município através de espaços arquitetônicos 

adequados às necessidades da população de Quatiguá-PR. 
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