
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPE0217 
 

CENTRO PARAOLÍMPICO PROF. JOÃO GONÇALVES DE 
OLIVEIRA 

 
 
 

JULIANNE YVE DE OLIVEIRA 
julianne_yve@hotmail.com 

ARQUITETURA E URBANISMO INTEGRAL 
UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 

 
 

ORIENTADOR(A) 
EDIANE NADIA NOGUEIRA PARANHOS G SANTOS 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

O presente trabalho será abordado a partir de pesquisas e estudos da proposta de um projeto 
para o Centro Paraolímpico Prof. João Gonçalves de Oliveira. Para prática e treinamento de 
várias modalidades, na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Esse projeto visa atender os 
atletas paraolímpicos, pois o Brasil mesmo sendo bem colocado nas olimpíadas paraolímpicas 
não possui uma atenção voltada para esses atletas. Segundo o IBGE existem 24,5 milhões de 
brasileiros com algum tipo de deficiência e a maioria das suas associações não possuem 
incentivo privado e público. É classificado como atleta paraolímpico os cegos e os cadeirantes. 
Ao todo são 20 modalidades e tem como proposta proporcionar treinamentos específicos para 
11 modalidades, sendo elas, futebol de 7, basquete com cadeira de rodas, vôlei sentado, tênis 
de mesa, judô, bocha, natação, atletismo, esgrima, tênis e goalball, sendo essa a única 
modalidade criada exclusivamente para o deficiente físico, tanto do início da pratica até 
treinamentos profissionais, acompanhamento psicológico, pois a partir da década de 80 a 
maioria dos deficientes físicos foi por lesão medular ou por amputação devido a acidente, ao 
contrário das décadas anteriores que era poliomielite, sendo assim o tratamento visa ajudar a 
aceitação pós trauma e tratamento fisioterapeuta, possui ampla área verde onde se localiza o 
arborismo, uma área para recreação com tabuleiros gigantes e playground, além de uma 
lanchonete central, servindo como ligação com quase todas as áreas esportivas. Em funções 
de estudos de caso, visitas técnicas e demais pesquisas foi possível chegar a um programa de 
necessidade o que resultou em Setor Administrativo com o Hall, Recepção, Sanitários, 
Almoxarifado, Sala de Reunião, Sala Presidencial e Sala de Diretorias, o Setor de Serviço com 
a Cozinha da lanchonete, balcão de atendimento, refeitório e sanitários, Setor Médico com uma 
Sala de Fisioterapia, Sala de multiuso, Sala de Avaliação, Ambulatório, Enfermaria, Sala de 
psicologia, Sala de terapia, Academia e Sanitário, por último o Setor Esportivo com o Campo 
de Futebol, Quadra de Basquetebol, Pista de Atletismo, Quadra de Voleibol, Quadra de 
Goalball, Salão de Tênis de Mesa, Piscinas, Quadra de Tênis, Quadra de Bocha, Salão de 
Judô, Salão de Esgrima, Vestiários, Sanitários, Chuveiros, Sala de Equipamentos e Sala de 
Instrutores. Como informações do terreno, temos que a área foi escolhida a partir das suas 
características como a proximidade ao centro da cidade de Taubaté e demais cidades vizinhas 
como Pindamonhangaba e Tremembé. Com 48 mil metros quadrados a área sofre um desnível 
de oito metros do seu ponto mais alto ao mais baixo esquematizado no Corte Transversal e no 
Corte Longitudinal um desnível de sete metros do ponto mais alto para o mais baixo. Com 
ventos predominantes do Sul para o Norte e com uma insolação favorecendo o uso da piscina 
o dia todo, a maior parte dos ginásios voltados para o sol da manhã e o estacionamento para o 
sul, onde tem a menor quantidade de raios solares. A via de acesso ao terreno a Rua Amador 
Bueno de Veiga é uma via de mão dupla, facilitando assim o acesso, além do entorno do 
terreno contar com um ponto de ônibus. O centro busca trabalhar do começo ao fim, desde a 
base até a elite, ajudando a compreender a nova vida, pois a prática de atividade física faz 
entender que existe a deficiência, mas não é a essência. Segundo o primeiro artigo do estatuto 
do deficiente físico é incluir a pessoa pela pratica desportiva e artística.  


