
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPE0008 
 

ESPAÇO CULTURAL DOS SENTIDOS 
 
 
 

DAYANNE DE ARANTES ROCHA 
CAROLINA LOURENÇO CORTEZ 
LIVIA MARIA SODRÉ DE SOUZA 

dayannearantes@gmail.com 
ARQUITETURA E URBANISMO INTEGRAL 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 
 

ORIENTADOR(A) 
ANNE K ZANETTI MATARAZZO 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

Terra de Monteiro Lobato e Mazzaropi, Taubaté é uma cidade cultural e histórica. Considerada 
a Capital Nacional da Literatura Infantil e a Cidade Universitária do Vale do Paraíba, o 
município também é reconhecido pelo artesanato das Figureiras que tem no pavão o Símbolo 
de Artesanato Paulista. Apesar de seu rico repertório, a cidade de Taubaté possui poucas 
iniciativas voltadas para o ensino artístico e cultural, como é o caso da Escola Municipal de 
Música, Artes Plásticas e Cênicas, Maestro Fêgo Camargo que atua com habilitação técnica e 
profissional e o Centro Cultural Municipal que tem como finalidade promover exposições e 
apresentações de espetáculos culturais. Entretanto tais iniciativas não possuem edifícios com 
instalações adequadas para esta finalidade. A partir dessa deficiência observada no munícipio, 
e a dificuldade no modo em que as pessoas percebem e sentem a arquitetura, este trabalho 
consiste em promover uma proposta arquitetônica satisfatória e apropriada para a implantação 
de um espaço democrático, atraente, dinâmico e com infraestrutura adequada para o ensino e 
a disseminação da arte e cultura no município de Taubaté. Como principal objetivo, busca-se 
criar espaços que acionem os cinco sentidos com o intuito de aguçar a sensibilidade e 
percepção do indivíduo. Os espaços projetados terão alta tecnologia e livre acesso aos seus 
usuários para a maior interação do indivíduo com a arte. O terreno escolhido para a 
implantação do projeto situa-se em posição estratégica com fácil acesso, localizando-se entre 
Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba e com importantes instituições circundantes como o 
SEDES – Sistema Educacional e Desenvolvimento Social. O Espaço Cultural dos Sentidos 
proporcionará aos usuários, cursos e oficinas direcionadas à dança, música, filmagem e artes 
visuais como: pintura, gravura e serigrafia. O edifício abrigará também grandes espaços 
expositivos, auditórios para apresentações, cinema, midiateca, grandes jardins, restaurante, 
bar e lanchonete/café. O projeto será dividido por blocos e cada bloco receberá atividades 
relacionadas aos cinco sentidos humanos: visão, paladar, olfato, tato e audição. Entretanto, 
para a realização do projeto será necessário: pesquisar sobre as modalidades artísticas e 
culturais presentes no projeto e estabelecer relações entre si; realizar através de estudos de 
caso e visitas técnicas, uma análise das características técnicas, espaciais, tecnológicas, 
formais e programáticas presentes nos edifícios estudados; produzir uma leitura urbana e 
climática da área de implantação a fim de auxiliar na concepção formal e construtiva do edifício; 
buscar informações sobre a condição da arte e cultura no município de Taubaté; procurar 
embasamento teórico em conceitos aplicados na arquitetura de edifícios culturais e 
educacionais; instruir-se através de bibliografias e títulos de autores pertinentes aos cinco 
sentidos e a percepção ambiental na arquitetura; estudar métodos de projeto eficazes de 
arquitetos contemporâneos; definir um programa de necessidades juntamente com um 
fluxograma; iniciar os estudos de volumetria e setorização através de croquis e ferramentas e 
recursos em softwares livres.  


