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RESUMO 
 
 

CENTRO CULTURAL DE TAUBATÉ: ESTUDO E ANALISE ESPACIAL Os elementos do 
espaço natural são recursos paras as mais variadas estruturas sociais de um período, gerando 
diferentes formas a cidade. As formas criadas pelas necessidades humanas possuem 
diferentes funções na cidade. Compreender a composição espacial é traçar um cenário da 
sociedade inserida neste local. Desta forma, este trabalho se propõe em fazer uma leitura de 
análise do atual Centro Cultural de Taubaté- SP. O prédio foi construído em 1902 arquitetado 
para abrigar pedintes que perambulavam pelas ruas, caso não tivesse família. A partir desse 
princípio a ação filantrópica foi se estendendo, começando a abrigar também idosos, 
desamparados, paralíticos e deficientes mentais. Em 1970, o prédio passou a ser a Escola 
Madre Cecília, mantendo a mesma estrutura. Em 1993, houve vários conflitos, discussões para 
demolição de uma das laterais do prédio, para ampliação da avenida. Atualmente, o prédio é 
quase o mesmo, tendo apenas algumas modificações. O Centro Cultural está localizado na 
principal avenida: Granadeiro Guimarães, onde prédios antigos de história se encontram com 
prédios novos e grande fluxo de carros, ônibus e motos o tempo todo. Há duas praças perto do 
prédio, Coronel Vitoriano que se localiza em frente ao Centro Cultural e a Praça Anchieta que 
se encontra em frente da igreja Santa Clara, ambas com boa quantidade de árvore em volta, 
mas com carência de cuidado. O local possui diversos pontos de iluminação, coleta de água, 
fiação para telefonia e rede de acesso à internet, porém as instalações são precárias e antigas, 
provenientes da mudança do uso do espaço, passando de asilo para escola, e hoje atual 
Centro Cultural, onde funciona o Projeto Guri, a integrante Arte e Dança, ensaios da orquestra 
Osita, o museu Yves Schimidt, uma biblioteca a sessões de cinema e teatro. Por estar 
localizado quase no centro, não há carência de equipamentos urbanos, a escola Idesa (com 
grande tradição), pronto socorro, pontos de gasolina, supermercados e uma grande quantidade 
de pontos de ônibus. Atualmente a fiscalização foi atualizada com um rigoroso controle tanto 
na avenida quanto em suas vias, limpeza diária e policiamento regular. Conclui-se que o centro 
cultural é um dos poucos prédios históricos, que possui utilidade pública e vem contribuindo 
para a cidade de Taubaté com o incentivo da arte através de apresentações e exposições 
culturais. E desde sua construção, dando suporte para a cidade de várias formas, sem deixar 
de lado sua identidade e marca urbana e histórica, mesmo passado mais de um século de sua 
existência. 


