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Esta ação de extensão tem como objetivo desenvolver um projeto arquitetônico para a biblioteca da Escola 

Estadual Dante Marcucci (localizada em Caxias do Sul), visando a melhoria da atividade educacional e a 
apropriação do espaço, a partir de um ambiente mais eficiente e confortável.  As propostas de adequações dos 
espaços visam suprir as carências locais que foram descobertas durante uma pesquisa realizada no ano de 2014. A 
Escola Estadual Dante Marcucci abriga muitos alunos que não possuem em casa o incentivo necessário para 
aproximá-los da leitura. Por esta razão, a biblioteca escolar se torna essencial para a formação destes alunos. As 
carências encontradas com a pesquisa estão embasando o desenvolvimento de um projeto arquitetônico visando a 
melhoria das condições de ergonomia e conforto ambiental da biblioteca. A metodologia empregada para o 
desenvolvimento do projeto de intervenção na biblioteca envolve 4 etapas. A primeira etapa, já finalizada, consiste 
na análise dos dados obtidos durante a pesquisa realizada em 2014. Estes dados foram obtidos através de entrevistas, 
questionários, visita exploratória e simulação computacional. Na segunda etapa, também concluída, foi realizado o 
levantamento físico-espacial do local. Nesta etapa foram realizadas as medições técnicas para elaboração das plantas 
arquitetônicas que compõem o projeto. Na terceira etapa, onde atualmente se encontra este projeto de extensão, está 
sendo desenvolvido o projeto arquitetônico. Estudos estão sendo realizados a fim de criar um anexo para a 
biblioteca, de forma a ampliar o espaço. Serão propostas também alterações de layout e mobiliário na área existente. 
Por fim, na quarta etapa, ocorrerá a finalização da proposta, onde o grupo de extensão organizará o material para 
apresentar à instituição. Além de gerar o projeto arquitetônico de remodelação da biblioteca, espera-se que esta ação 
de extensão possa contribuir para a formação acadêmica dos alunos de graduação envolvidos. Ainda, busca-se 
mostrar para a comunidade as condições dessas crianças, as quais carregam uma bagagem traumática que dificulta  a 
formação educacional e o reconhecimento pessoal.  
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