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RESUMO 
 
 

Este trabalho propõe criar um edifício, enquanto equipamento cultural, destinado a espetáculos 
musicais, de dança, peças teatrais, congressos e demais eventos. Existe uma demanda 
cultural por esse tipo de espaço, no polo industrial no qual Taubaté está inserida, e não há um 
equipamento urbano que comporte e atenda a essas necessidades, um local com soluções 
voltadas para eventos com infraestrutura e espaço próprios. O objetivo é propor um projeto 
arquitetônico adequado ao espaço de eventos, que leve em consideração as questões 
ergonômicas, de conforto ambiental. Um espaço multiusos, dando um caráter único e flexível, 
adequado às necessidades da cidade, atendendo a comunidade com um equipamento urbano 
de qualidade arquitetônica. Para o desenvolvimento do trabalho proposto, é necessário 
conhecer sobre a temática da arquitetura de teatros e auditórios e compreender as suas 
particularidades. Foi utilizada pesquisa mista aplicada por meio de levantamentos 
bibliográficos, pesquisa documental, de plantas e cortes dos projetos analisados, e de estudos 
de casos e visitas técnicas. O desenvolvimento do projeto contou com a análise do local, as 
questões topográficas, os estudos dos fluxos e acessos. O edifício compõe esse cenário 
arquitetônico, com objetivo de criar um espaço de interação para os diversos públicos que se 
direcionarão ao auditório. O terreno se localiza na cidade de Taubaté, município da Região 
Metropolitana do Vale do Paraíba, considerada como o segundo maior polo industrial e 
comercial do Vale do Paraíba. A cidade não possui um equipamento que supra a demanda ou 
que gere essa movimentação cultural na cidade. O local escolhido para implantação do 
Auditório está localizado em uma área da cidade de fácil acesso, devido a sua proximidade ao 
Taubaté Shopping e Av. Independência, possui sinalização tanto dentro da cidade, quanto na 
via Dutra, para acesso do público vindo de outras cidades. Uma área estratégica, em uma 
avenida de grande circulação, na área nobre e de crescimento na cidade, o auditório valorizará 
ainda mais essa região. Quanto ao partido arquitetônico, a fachada do projeto parte do uso de 
linhas retas; prioriza uma simplicidade de formas, uma geometria com diferentes volumes e 
com formas simples, em diferentes proporções, que fazem uso da madeira, concreto, vidro. 
Fator determinante no partido arquitetônico foi o propósito de projetar ambientes com conforto, 
de modo a tornar um ambiente acolhedor. Partindo da planta, buscou-se a interação dos 
espaços, não apenas o da construção de um objeto isolado, o objetivo é integrar o edifício à 
paisagem, ao contexto em que está inserido, sem tirar a sua importância no meio. “As 
construções arquitetônicas não servem apenas para serem admiradas visualmente, mas 
representa as atitudes de quem e para quem foram construídas, além de modelarem o 
comportamento humano”. (ARNHEIM, Rudolf. A Dinâmica da Forma Arquitectónica) 


