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RESUMO 
 
 

 A fundação de Taubaté remonta ao ano de 1640, pelo sertanista Capitão Jacques Félix, 
quando chegaram as primeiras famílias de povoadores que se fixaram nas proximidades de 
uma aldeia de índios Guainá, cujo nome era “Taba-ibaté”. Foi o primeiro núcleo oficial de 
povoamento do Vale do Paraíba. Em 1842 conquistou a condição de cidade, passou a se 
destacar como importante centro produtor de café e pelo pioneirismo industrial. Com a 
fundação da Companhia Taubaté Industrial - CTI, em 1891, por Félix Guisard e seu sócio 
Rodrigo Nazareth de Souza, contando, também, com o investimento de fazendeiros, 
engenheiros e políticos locais. Seu estilo remota a poética usada na Praça do Arco do Triunfo, 
em Paris, projetada para evitar que uma manifestação fechasse a fábrica, possuindo várias 
vias de acesso, não tendo como bloquear todas as ruas ao mesmo tempo. Guisard escolheu 
Taubaté pelas condições favoráveis: mão de obra disponível, em consequência da crise na 
lavoura cafeeira do Vale do Paraíba; proximidade dos grandes centros urbanos; facilidade de 
escoamento de produtos pelas ferrovias. Entre as décadas de 1930 e 1940, a CTI atingiu o 
ápice de sua produção, seus produtos já haviam conquistado o mercado têxtil brasileiro. 
Porém, após a Segunda Guerra Mundial houve uma mudança significativa na nascente 
produção industrial no Brasil, com foco na siderurgia. Mesmo com a mudança do cenário 
econômico, a CTI se manteve competitiva até a morte de Félix Guisard, em 1942. As novas 
diretorias não se adequaram as novas tecnologias e as mudanças que o mercado exigia. Em 
1950, a CTI foi vendida a empresa carioca Nova América, que em 1986, fechou as suas 
instalações, após decretar falência. Edificado entre 1938 e 1945, o prédio central de escritórios 
da CTI é uma das construções mais expressivas ao Art déco. Esta escola, que está 
estreitamente conectada às características modernas e vanguardistas deste período, servindo 
de modelo para diversas indústrias no Estado de São Paulo. A composição volumétrica do 
edifício é escalonada, integrada por prismas ortogonais, um dos quais se eleva, incorporando 
grandes janelas, subdivididas em vãos menores que enfatizam sua altura. No alto, ostenta um 
grande relógio circular, que ganha expressividade por integrar-se às formas escalonadas. Os 
volumes são dotados de pilastras com arremates escalonados e utilizam o recurso da 
sobreposição de planos de fachadas. No bloco inferior, os cheios se sobrepõem aos vazios e a 
ênfase é colocada na entrada, com seu amplo portão sob marquise. Os outros prédios da 
fábrica, dispostos em torno desta edificação central, adotam características semelhantes entre 
si. Nestes casos, contrastando com o tijolo aparente das paredes, as pilastras recebem um 
revestimento em argamassa de pó de pedra e mica, muito utilizada no Brasil nas décadas de 
1930 e 1940, sob o nome de cirex ou “granito”. O edifício Félix Guisard foi tombado pelo 
Condephaat, onde hoje funciona o Departamento de Ação Social da Prefeitura. A partir de 
1991 o edifício da “quadra E” da antiga CTI passou a abrigar o Departamento de Arquitetura da 
UNITAU, resultado de um esforço coletivo dos alunos, professores, Universidade e Prefeitura 
da época. Nossa pesquisa objetivou identificar os aspectos arquitetônicos e históricos da CTI e 
despertar a valorização do Patrimônio. Para a realização desta pesquisa utilizamos análise 
bibliográfica, jornais, arquivos e documentos. Tivemos como resultado o envolvimento, de 
forma efetiva de alunos e professores de Arquitetura e História que enriqueceram a troca de 
saberes históricos e arquitetônicos deste patrimônio. Podemos concluir que a UNITAU tem, 
nesse prédio, o melhor documento do comprometimento pedagógico na formação dos seus 
profissionais, que respeitam a qualidade de vida da cidade e a memória urbana de seus 
projetos.  


