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Objetivos
Desenvolver atividades e projeto técnicos que permitam subsidiar, orientar e
requalificar os espaços internos das edificações e do entorno urbano imediato das duas
bibliotecas públicas do Recife, preparando assim as Bibliotecas comunitárias do Poço da
Panela e do Alto José Bonifácio para concorrer a editais públicos e/ou privados que os
executem. A partir da execução de tais ações, as modificações geradas pelos novos
espaços e equipamentos permitirão melhores condições para o desenvolvimento das
atividades destas duas bibliotecas comunitárias. Devemos salientar que o projeto está
direcionado a uma perspectiva de construção do conhecimento através da qual
estimulamos a observação, a participação e a crítica tanto para os alunos dos cursos de
Arquitetura e Urbanismo e de Biblioteconomia da UFPE que estiverem envolvidos no
projeto, como para a comunidade.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Estruturar mecanismos que permitam a efetiva participação das comunidades do
Poço da Panela e do Alto José Bonifácio nos processos de desenvolvimento dos projetos
necessários para a melhoria dos espaços físicos para daí otimizar as atividades e acervos
destes equipamentos.
• Utilizar os conhecimentos técnicos dos professores arquitetos e bibliotecários para o
treinamento dos alunos envolvidos no projeto quanto as metodologias e técnicas que
serão propostas.
• Desenvolver uma Avaliação Pós Ocupacional (APO); instrumento metodológico e
técnico de pesquisa e avaliação sistemática do ambiente construído; nas duas
instituições, a fim de obter desde dados, como o levantamento das plantas das
edificações, até informações perceptivas que nos permitam entender os objetivos e
visões de funcionamento do equipamento para a população local;
• Cercar as informações e dados recolhidos na APO obtendo diretrizes para o
desenvolvimento dos projetos de requalificação espacial e ambiental dos dois
equipamentos estudados.

• Propor projetos de requalificação físico-espacial, do mobiliário e equipamentos para
melhor acomodar as atividades desenvolvidas pelos usuários das Bibliotecas
comunitárias do Poço da Panela e do Alto José Bonifácio. "
Resumo
Utilizando técnicas de Avaliação Pós-Ocupação, a ação visa estudar os espaços
arquitetônicos e do entorno urbano das bibliotecas comunitárias do Poço da Panela e
Alto José Bonifácio para, através da estruturação de projetos na área de arquitetura,
instalações predais, interiores, conforto ambiental e paisagismo, melhor adequá-las as
suas funções sociais. De posse de tais projetos, as comunidades poderão buscar
financiamentos para implantação dos mesmos.

