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RESUMO 
 
 

Para este projeto buscou-se desenvolver uma proposta diferenciada de Centro Cultural para o 
município de São José dos Campos, de forma a permitir a população o acesso à cultura. O 
município, que tem se desenvolvido no campo da cultura nos últimos anos, não possui um 
grande complexo cultural que atenda a demanda exigida, porém o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Integrado (PDDI) de São José dos Campos - aprovado através da Lei 
Complementar nº 306/06 em 17 de novembro de 2006 – contém algumas diretrizes para o 
melhor desenvolvimento da cultura no município, dentre elas estão a implantação de um Museu 
Municipal, a construção do Teatro Municipal e a implantação de Espaços Culturais Setoriais 
para atender as diversas Regiões do Município, conforme os itens VI, VII e VIII da Seção V, 
artigo nº 40, do PDDI de São José dos Campos. Foi desta forma que se desenvolveu a 
presente proposta de um Centro Cultural para o município de tal forma que o mesmo 
apresentasse um novo espaço disseminador de cultura de fácil acesso e apto para receber a 
população, proporcionando um melhor acesso à cultura. Para tanto procurou-se conceituar o 
termo cultura e compreender a dinâmica e os espaços de um Centro Cultural através de 
pesquisas, observando diferentes Centros Culturais no país e no exterior que pudessem revelar 
novas formas de desenvolvimento dos mesmos. Contribuiu com este estudo as visitas técnicas 
realizadas em diferentes espaços ligados ao tema, como Biblioteca, Teatro, Centro Cultural. 
Tomando como base as pesquisas realizadas faltava identificar uma área no município que 
pudesse comportar um Centro Cultural que contribuísse com o município nos campos da 
cultura, educação, entretenimento, e lazer, constava ainda como proposta que houvesse 
espaços de cultura em diferentes regiões do município (atendendo um dos itens do PDDI como 
citado acima), assim havia a necessidade de encontrar um local que não viesse a concorrer 
diretamente com os espaços existentes no município além de permitir fácil acesso ao local e 
que tivesse dimensões capaz de comportar todas as atividades de um centro cultural. Durante 
as pesquisas realizadas chegou-se à conclusão que a região mais indicada para este projeto 
seria a região Oeste do município, em um terreno que permitisse a construção de um projeto 
dessa dimensão, de acordo com a lei de zoneamento do município (Lei Complementar nº 
428/10 de 9 de Agosto de 2010, com alterações da LC 498/13 e LC 518/13). Com bases 
nesses estudos e a identificação de um local disponível buscou-se desenvolver um projeto 
arquitetônico de forma que aproveitasse melhor todas as características do terreno, criando um 
projeto que trabalhasse a plasticidade arquitetônica com diversos blocos que acompanhasse a 
dinâmica do terreno, seguindo o formato em L e utilizando dos desníveis do terreno. O 
resultado das pesquisas e levantamentos efetuados foram aplicados no presente projeto com a 
elaboração de um programa de necessidades que envolve biblioteca, teatro, museu, espaço 
para exposições, salas multiuso, e espaços para convivência com ambientes acessíveis 
permitindo que portadores de necessidades especiais possam usufruir de todas as áreas e de 
forma a facilitar o acesso à cultura e educação para o desenvolvimento social de toda 
população. 


