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RESUMO 
 
 

A proposta desse trabalho, a elaboração de um centro de apoio, tem o objetivo de implantar na 
cidade de Campos do Jordão um local apropriado para os portadores de necessidades 
especiais: (Decreto n. 5.296/04) são aquelas pessoas que possuem limitação ou incapacidade 
para o desempenho de atividades, que possa reunir ambientes que estimulem as inteligências 
dos usuários, através de atividades educacionais e interativas, como: natação, teatro, dança, 
leitura em conjunto, aulas de esporte, aula de braile e libras. E clinicas de reabilitação e 
tratamento: odontologia, fono, fisioterapia, clinico geral, enfermagem, nutricionista, terapeuta 
familiar, oftalmologista, psicologia, etc. Ambientes implantados de uma maneira que não 
prejudique o meio em que estará inserido. Howard Gardner considera as inteligências múltiplas 
como 'potenciais puros, biológicos, que podem ser vistos numa forma pura somente nos 
indivíduos que são, no sentido técnico, excêntricos’’ (1995, p.15). Os portadores de 
necessidades especiais (Decreto n. 5.296/04) são aquelas pessoas que possuem limitação ou 
incapacidade para o desempenho de atividades. Dentro dessas necessidades especiais 
existentes foram selecionadas as deficiências visuais; motoras; mental moderada /média e 
leve/ ligeira; síndromes de Down e Rett; e o autismo, por estarem em maior destaque na 
cidade. O tema foi escolhido pela importância e necessidade da inclusão social dessas 
pessoas na cidade de Campos do Jordão de uma maneira natural. Para a elaboração do 
projeto, o partido adotado foram as colmeias das abelhas e a arquitetura antroposófica, que 
possuem a função de buscar na sua forma de expressão a integração de espaço e tempo. 
Essa arquitetura propicia o bem estar e incentivos aos processos vitais ao seu usuário. Sendo 
a forma ideal, os ângulos obtusos, no caso o hexágono. O projeto terá aproximadamente 
2.883m² de área construída divididos em dois blocos implantados em um terreno com área de 
35.217m² localizado na Av. Matheus da Costa Pinto, no bairro Vila nova Suíça, visando utilizar 
ao máximo os recursos naturais existentes no terreno, como: iluminação e ventilação natural, 
inclinação do terreno e as vegetações existentes. Criando um ambiente acolhedor e ao mesmo 
tempo que esteja implantado de uma maneira sustentável, sem prejudicar o seu entorno. 
Portanto, através desse projeto consegue-se um desenvolvimento social considerável, pois 
com a implantação deste local na cidade, a inclusão social dos portadores de necessidades 
especiais torna-se natural, e com as atividades fornecidas dentro do centro de apoio, o usuário 
pode adquirir novos conhecimentos e habilidades, e com isso, engessar no mercado de 
trabalho independente da sua deficiência. 


