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RESUMO 
 
 

Palácio Bom Conselho - UMA LEITURA ESPACIAL PARA COMPREENSÃO DO AMBIENTE 
CONSTRUÍDO RESUMO A leitura espacial e a desconstrução dos elementos que compõe a 
área justifica-se para a compreensão do ambiente construído por meio das intervenções do 
homem na natureza e o desenvolvimento urbano da sociedade. Através desta afirmação, o 
objetivo do trabalho é fazer uma análise espacial da Prefeitura Municipal de Taubaté. O prédio 
encontra-se na avenida Tiradentes, nº 520 – Jardim das Nações, região central da cidade de 
Taubaté. Situa-se cerca de 1,8 km da rodoviária velha, a qual possui grande fluxo da 
população taubateana. O prédio nomeado Palácio Bom Conselho fazia parte do antigo colégio 
Bom Conselho de Taubaté. Atualmente é de posse da Universidade de Taubaté (UNITAU) e 
alugado para a prefeitura. O colégio era um grande desejo do Vigário José Pereira da Silva 
Barros em 1877, inspirado pelo colégio de Nossa Senhora do Patrocínio em Itu. Foi construído 
em um terreno cedido pela municipalidade próximo ao ribeirão do Judeu, junto a Igreja da 
Piedade incorporando-a ao colégio. Foi inaugurado em 1879 com direção das irmãs de São 
José e era exclusivo à educação de meninas. O complexo Bom Conselho conta com prédios 
construídos em diferentes datas, sendo o mais antigo a Capela da Piedade Bom Conselho de 
1866. Manteve-se em funcionamento até a década de 1960 e em 1969 é vendido para 
prefeitura. A partir da década de 1970 é repassado a UNITAU. Em 1985, o complexo é 
tombado como Monumento de Interesse Arquitetônico e Documental e passa integrar o 
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Município de Taubaté. Atualmente a maior parte do 
antigo complexo abriga o departamento de Biociências da UNITAU e a outra parte abriga a 
Prefeitura do município. O Palácio Bom Conselho possui arquitetura eclética, que é uma 
mistura de estilos arquitetônicos. O prédio principal continua com sua estrutura original, houve 
acréscimos para a melhor funcionalidade do prédio, como divisórias de ambientes, ar-
condicionado, ventilador e rede de telefonia e internet. Na área externa houve construção de 
novos blocos para atender as necessidades de funcionamento da prefeitura e a implantação de 
áreas arborizadas. No entorno se encontra o antigo convento, o departamento de Biociências 
da UNITAU, corpo de bombeiros, em frente há um prédio residencial/comercial que embaixo 
encontra-se uma mina d’água (naquela região passava o córrego do judeu que hoje é 
canalizado sendo o motivo pelo qual existe a mina), e também em frente a prefeitura se 
encontra a praça Silva Barros que é bem iluminada com bancos e estacionamento em volta. O 
prédio conta com redes de água, esgoto, boa iluminação, sinalização no trânsito de veículos e 
pedestres, além de estrutura para cadeirantes nas calçadas externas, internet e sistema de 
telefonia. A região possui como equipamentos urbanos o Pronto-Atendimento e o Hospital 
Regional, Justiça Federal, Colégio Jardim das Nações, Colégio Objetivo e Bombeiros. 
Internamente no prédio da prefeitura há uma agência bancária do Bradesco. Na avenida 
Tiradentes, principal acesso à prefeitura, passa as seguintes linhas de ônibus: Chácara 
Silvestre/ Pq. Ipanema, Continental, Distrito Industrial/Cecap, Gurilândia, Parque Aeroporto, 
Vila Aparecida e a linha intermunicipal Caçapava-Taubaté. Na avenida Emilio Whinter, próxima 
ao prédio, há ciclovia. O prédio é regularmente limpo e conta com policiamento. Concluímos 
que a Prefeitura Municipal de Taubaté tem boa localização e fácil acesso, em seu entorno há 
importantes suportes e serviços urbanos. É um importante patrimônio histórico da cidade, a 
estrutura original do prédio principal foi pouco modificada mas sofre com a falta de 
manutenção. Palavras-chave: Palácio Bom Conselho. Prefeitura Municipal de Taubaté. Leitura 
espacial da área. 


