
1 
 

PROJETO DE CASA DE ACOLHIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NA 
CIDADE DE OURINHOS E REGIÃO. 

 
HOUSEHOLD DESIGN FOR VICTIMS OF VIOLENCE  

IN THE OURINHOS CITY AND REGION. 
 
 

1BAIA, Anderson Franciscão; 2SORDI, Cléber Aparecido 

1 e 2 Departamento de Arquitetura e Urbanismo – Centro Universitário das Faculdades Integradas de 
Ourinhos - UniFIO/FEMM.  

 

RESUMO 
O presente artigo foi definido, levando em consideração o aumento do número de casos de vitimas 
de violência doméstica, e também pelo fato de não ter um lugar específico onde a vitima possa se 
instalar adequadamente na cidade de Ourinhos e nem na região. Desse modo, partiu daí a 
importância de elaborar na presente pesquisa uma Casa de acolhimento a vítimas de violência 
doméstica da mulher, um local voltado exclusivamente para atender esse público-alvo com 
atendimento gratuito. Portanto, o objetivo específico, é a criação de uma estrutura para atender a 
mulher em risco com um local, cujo os ambientes sejam planejados para recebê-las, podendo se 
tornar-se futuramente um centro de pesquisa e referência para cidade e região.  
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ABSTRACT 

This article was defined, taking into account the increase in the number of cases of victims of domestic 
violence, and also due to the fact that there is no specific place where the victim can settle properly in 
the city of Ourinhos or in the region. Thus, the importance of developing in this research a House for 
the reception of victims of domestic violence against women, a place exclusively dedicated to serving 
this target audience with free care, started. Therefore, the specific objective is the creation of a 
structure to assist women at risk with a location, whose environments are planned to receive them, 
and may become a research and reference center for the city and region in the future. 
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INTRODUÇÃO. 

O presente artigo foi definido, levando em consideração o aumento do número 

de casos de vitimas de violência doméstica, e também pelo fato de não ter um lugar 

específico onde a vitima possa se instalar adequadamente na cidade de Ourinhos e 

nem na região. Desse modo, partiu daí a importância de elaborar na presente 

pesquisa uma Casa de acolhimento a vítimas de violência doméstica da mulher, um 

local voltado exclusivamente para atender esse público-alvo com atendimento 

gratuito.  

Portanto, o objetivo específico, é a criação de uma estrutura para atender a 

mulher em risco com um local, cujo os ambientes sejam planejados para recebê-las, 

podendo se tornar-se futuramente um centro de pesquisa e referência para cidade e 

região.  
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A pesquisa faz o levantamento através de uma análise do estudo de caso de 

duas instituições, a Casa da Mulher Brasileira (CMB) na cidade de Brasília (DF) que 

funciona como edifício padrão para as demais instituições e o Centro de Bem-estar 

para Crianças e Adolescentes através de pesquisa site localizada na cidade do em 

Porte des Lilas, (Paris/ Marjan Hessamfar & Joe Verons Architects associes, 75019 

Paris/ França. Se trata de um centro especializado para crianças e adolescentes. A 

escolha do terreno foi um fator de suma relevância, pois, a proposta está inserida 

dentro de espaços que possam ter toda assistência psicológica com salas de 

atendimentos adequados, espaço voltado para o lazer.  

O objetivo geral da pesquisa visa proporcionar espaços projetados 

adequadamente ,como, salas de atendimentos individuais, de terapia em grupo, 

atividades especificas para portadores de necessidades especiais, salas de 

ludoterapia, ou seja, proporcionar ambientes projetados para melhor minimizar o 

impacto do trauma e o sofrimento destas vítimas, com espaços projetados para 

ministrar palestras, cursos de extensão, capacitação e treinamentos, assim como um 

centro de convivência na área externa para o melhor acompanhamento e 

profissionais da área da saúde, como psicólogos, médicos psiquiatras, entre outros 

profissionais.  

 

 METODOLOGIA.  
A Metodologia adotada para o desenvolvimento do referencial teórico, acerca 

do tema, se trata de uma Casa de acolhimento a vítimas de violência doméstica da 

mulher na cidade de Ourinhos e região, utilizou como fonte de estudos a pesquisa 

bibliográfica, através do levantamento de materiais publicados em sites, artigos, 

dissertações e teses, além de materiais publicados em livros. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

Os dois arquitetos escolhidos como referencias projetuais foram: Álvaro Siza 

e Thiago Bernardes. A escolha destes profissionais foi, de acordo com a pesquisa 

levantada pela influência no uso de materiais empregados, assim como, vidro, 

integração com a natureza, valorização da iluminação e ventilação natural, entre 

outros fatores. 
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O terreno localiza-se num bairro antigo da cidade de Ourinhos-SP, cuja 

localização e todo seu entorno contribui positivamente para vários fatores, dos quais, 

a proximidade de escolas, praças, padarias, lanchonetes, igrejas, mercados, posto 

de saúde, e a uns 500 a 600 metros, fica próxima uma delegacia da mulher, um posto 

policial, pista de caminhada, biblioteca municipal, secretaria da cultura, justiça 

federal e fica muito próximo ao centro da cidade.  

 

 Figura 01. Estudo Volumétrico da Proposta Projetual. 

 
   Fonte: Próprio autor. 

 
A presente pesquisa justifica-se pelo considerável aumento de vítimas de 

violência doméstica, segundo dados do IBGE (2012) e pela procura do serviço e 

também por não possuir na cidade e na região um local com uma estrutura e 

ambientes planejados.  

Este será elaborado a partir de análises de estudos de casos relacionados ao 

tema a fim de subsidiar a proposta final. Desta forma, em razão do crescente 

estatística, é importante ter local apropriado para realizar esse tipo de acolhimento 

de forma adequada e projetada para este fim, além também de proporcionar a essa 

vitimas todo acolhimento necessário, por meio de atividades e terapias,cursos de 

aperfeiçoamento.  
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    Figura 02. Vista Aérea (Maquete Eletrônica) do Projeto Proposto. 

 
    Fonte: Próprio autor. 

 

CONCLUSÃO. 

O trabalho foi desenvolvido para entendermos as reais necessidades das 

mulheres vítimas de violência doméstica, sua relação com a sociedade e, as 

atividades desenvolvidas, sejam elas físicas, terapêuticas, sociais que podem vir 

beneficiar com um ambiente adequado e acolhedor para realizar esse atendimento 

gratuitamente, oferecendo toda estrura adequada para melhor receber, além de 

proporcionar cursos de capacitação para que a vitima possa se inserir no mercado 

de trabalho novamente e todo apoio necessário com profissionais qualificados.  
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