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RESUMO 
 
 

A capela Nossa Senhora do Bom Conselho, o objeto de estudo, localiza-se na cidade de 
Taubaté, na região do Vale do Paraíba, no estado de São Paulo. Este patrimônio arquitetônico 
é parte integrante do complexo do Bom Conselho propriedade da Universidade de Taubaté. 
Este trabalho surgiu após uma inquietação constante de observação sobre um patrimônio 
histórico-cultural na cidade com um valor arquitetônico a nível regional, sem uso e totalmente 
desocupado. Assim sendo, proposta de pesquisa serviu para subsidiar um projeto de 
restauração para as antigas instalações da capela Nossa Senhora do Bom Conselho visando à 
requalificação através de uma proposição de novo uso, sem perder o valor histórico. Para 
desenvolvimento da pesquisa foi elaborado as seguintes etapas: revisão da bibliografia; 
levantamento e atualização do espaço arquitetônico histórico-cultural; levantamento de uso e 
ocupação do solo na área envoltória do patrimônio arquitetônico; caracterização dos elementos 
urbanísticos: gabarito/sistema viário; identificação dos elementos paisagísticos; e registro 
fotográfico do estado da arte. Para a revisão bibliográfica foram estudados diversos autores 
para a argumentação das linhas seguidas do projeto, como a visão de Cesàre Brandi em que 
“O restauro constitui o momento metodológico do reconhecimento da obra de arte na sua 
consistência física e na dupla polaridade estético-histórica, tendo em vista a sua transmissão 
ao futuro” (BRANDI,208).Com base na leitura e interpretação do plano diretor da cidade de 
Taubaté observaram-se as informações mais relevantes, como taxa de ocupação do solo e 
coeficiente de aproveitamento. A identificação da lei de tombamento do complexo do Bom 
Conselho, criado pelo decreto nº5. 410 de 30/12/1985 pelo Conselho Municipal de Preservação 
do Patrimônio que enaltece a importância histórico-cultural do conjunto arquitetônico. Também 
foram realizadas visitas técnicas ao local de estudo, no qual realizaram os levantamentos 
arquitetônicos; atualização de dados métricos e de uso. No levantamento de uso e de 
ocupação do solo, pode-se observar que como o complexo está localizado na região central do 
município as edificações á sua volta de destacam por serem mistas, de uso residencial e uso 
comercial portando, de instituições e serviços à população, como a própria universidade, 
hospital regional, outros prédios públicos como a própria prefeitura da cidade, corpo de 
bombeiros e etc. Quanto ao gabarito, com o avanço imobiliário e verticalização que a cidade 
vem sofrendo, há um numero significativo de prédios residenciais de mais de dez pavimentos 
na área de estudo, mas permanecendo ainda, algumas edificações de uso residenciais térreas 
e assobradadas na região. O sistema viário da área central de Taubaté sofreu diversas 
alterações urbanísticas no primeiro semestre deste ano, como mudanças de direção de vias, 
partindo da referência teórica de Kelvin Lynch a partir da análise dos segmentos de fluxos de 
transporte pode-se classificar as vias como local, secundária e principal. Posteriormente 
realizou-se levantamento paisagístico da praça Cônego Marcelino Moreira e dos jardins 
internos do complexo do Bom Conselho, propondo no projeto uma interligação entres esses 
espaços do interior e exterior da edificação. Finalizando a fase de levantamentos, com base 
nas visitas ao conjunto arquitetônico, foi feito um levantamento fotográfico para atualização de 
registro iconográfico, contendo fotografias da praça e da área envoltória do complexo do Bom 
Conselho, contemplando os jardins internos e externos. Para subsidiar esta fase da pesquisa 
foram realizadas análises de estudos de caso nacionais e internacionais quanto ao reuso de 
espaços religiosos públicos, que serviram para sustentar linhas do projeto quanto ao uso de 
materiais, soluções tecnológicas, espaciais entre outras informações. Desta pesquisa serviu 
como subsídio para a elaboração da proposta de projeto a requalificação o espaço religioso 
numa área de espaço público cultural: uma biblioteca pública para a cidade de Taubaté. 


