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INTRODUÇÃO:    
  

Em parceria e por solicitação do Projeto de Extensão UPF e Movimentos 

Sociais: os desafios das relações étnico-raciais, o VivA!emau está desenvolvendo a 

ampliação da Associação Cultural Islâmica de Passo Fundo. A chegada de imigrantes 

adeptos ao Islã no Brasil ampliou a frequência e o número de usuários na sede da 

associação islâmica de Passo Fundo, a qual não comporta mais de forma adequada o 

número de muçulmanos residentes na cidade. O projeto de ampliação deste espaço de 

convívio e orações proporciona contato com uma nova cultura e inúmeras reflexões 

sobre o papel do arquiteto e da arquitetura.  

 
 
DESENVOLVIMENTO:  

A religião islâmica vem se expandindo cada vez mais em nosso País. No cenário 

local isso ocorre desde os anos 2000, segundo a Associação Islâmica de Passo Fundo, 

onde os adeptos eram poucos, e em sua maioria algumas famílias muçulmanas. A 

procura pela continuação da prática religiosa desde então só aumentou, pois, a cidade 

continua recebendo a cada dia mais haitianos, ganeses, bengaleses e senegaleses, que 

em sua maioria, são de nacionalidades adeptas ao islã. Os imigrantes que chegam 

todos  



 

 

 

 

 

os dias em nossa cidade sentem a necessidade de inserir-se na sociedade local e criar 

assim uma ligação com a comunidade. Um meio para isso é a religião, que ao mesmo 

tempo que os acolhe, lhes traz a paz e permite manter contato com a cultura e 

tradição do seu país natal. 

Essa situação criou uma nova demanda por espaço de convívio e oração dentro 

da mesquita local, destacando-se a importância da organização e concepção de um 

espaço cômodo, seguro e que atenda à todas as necessidades da comunidade adepta a 

essa religião. 

 Realizadas as discussões iniciais e os estudos de caso, os alunos construíram 

dois grupos distintos, duas possibilidades de ampliação. Foram feitos levantamentos 

para que a cultura e a essência do islamismo fossem os norteadores do projeto. Os 

mesmos foram apresentados, tendo sido acordado que o grupo se encarregaria de 

levantar custos e viabilidade técnica, para o que está construindo parceria com o 

Escritório Escola da Engenharia Civil – UPF, de forma a dar continuidade ao projeto. 

Os projetos foram apresentados em 25 de agosto de 2015, tendo sido acordado 

que o grupo se encarregaria de levantar custos e viabilidade técnica, para o que está 

construindo parceria com o Escritório Escola da Engenharia Civil, de forma a dar 

continuidade ao projeto. Também são parceiros deste projeto: especificamente no 

desenvolvimento de alternativas de proteção acústica, o Laboratório de Conforto 

Ambiental; e no desenvolvimento do projeto de interiores e programação visual, os 

Laboratório de Interiores e o Curso de Design de Produto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 A experiência com a Associação Cultural Islâmica de Passo Fundo está sendo 

ótima, nos mostrando a importância da adaptação da arquitetura às demandas, pois 

fazer o imigrante se sentir bem aqui e também acolhido pela nova  

 



 

 

 

 

sociedade em que ele está inserido faz parte da arquitetura. O projeto ainda está em 

andamento, e as conversas com a associação estão estreitando cada vez mais a 

relações com os dois projetos de extensão da UPF (Projeto UPF e Movimentos Sociais: 

os desafios das relações étnico-raciais e o VivA!emau). Estão sendo realizados os 

últimos ajustes para adequar o projeto a proposta feita pela comunidade islâmica de 

Passo Fundo. 
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