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O Programa “Arquitetura, Inclusão e Cidadania: Projeto de Extensão para áreas de habitação de
interesse social no Munícipio de Campos dos Goytacazes/RJ” tem como objetivo realizar ações nas
comunidades de Campos dos Goytacazes/RJ carentes de infraestrutura urbana e habitacional. A
Comunidade da Margem da Linha foi escolhida como “piloto” dessas ações. Alguns dos objetivos
específicos do programa são: complementar a formação dos estudantes do Curso de Arquitetura e
Urbanismo do IFF pela integração entre conhecimento acadêmico, atividade de extensão e
interdisciplinaridade dos conhecimentos do curso; apoiar a Comunidade da Margem da Linha, e as
demais que serão incluídas futuramente; e promover a cidadania, por meio da participação da
comunidade nas decisões feitas pelo grupo pesquisador. Nesse primeiro momento onde a Comunidade
da Margem da Linha está sendo atendida, o Centro Juvenil São Pedro e os moradores da localidade são
a principal fonte de informação para os docentes e discentes envolvidos na pesquisa. A metodologia
divide-se em duas etapas, a primeira consiste no estudo de bibliografia consagrada, elaboração de
textos, realização de seminário com os moradores da comunidade, elaboração de métodos e
parâmetros para os levantamentos técnicos, composição de questionário para entrevista e levantamento
técnico da área da comunidade e seu entorno para análise. A segunda etapa será dividida em três
fases: a primeira de análise da área urbana e dos espaços livres do local, a segunda de elaboração de
um plano de intervenção, baseado na análise, e a terceira será a realização de propostas para a área.
Na Comunidade da Margem da Linha o programa de extensão propõe a urbanização, com isso visa a
melhoria da qualidade de vida dos moradores da localidade, dando a oportunidade de permanecer no
local aqueles que assim desejarem. Atualmente, boa parte da comunidade já foi removida, por esse
motivo o programa está voltado para as famílias que ainda residem na Comunidade. Ele propõe a
reutilização da linha férrea de forma mais segura, através do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT),
repavimentação da via, criação de calçadas e alargamento das existentes, criação de ciclo faixa e de
passarela sobre a BR 101, para garantir transporte público eficiente e segurança. Após serem
concluídas as etapas na Comunidade da Margem da Linha, o programa objetiva realizar ações de
mesmo fim em outras comunidades deste município.
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