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RESUMO 
 
 

A presente pesquisa teve por objetivo elaborar um processo de valoração e inventariação de 
um patrimônio histórico-cultural industrial na cidade de Taubaté, do estado de São Paulo. O 
trabalho vinculado ás ações extensionistas do Núcleo de Preservação do Patrimônio Cultural 
da Universidade de Taubaté visa o fortalecimento das políticas públicas municipais referentes á 
preservação e a salvaguarda dos complexos fabris da região metropolitana do vale do Paraíba. 
O estudo de caso da fábrica de botões Corozita é um conjunto arquitetônico fabril que ocupa 
catorze mil metros quadrados, localizada ao lado da linha ferroviária central do Brasil. O 
patrimônio histórico é um exemplar da arquitetura industrial inglesa. Construído em alvenaria 
armada tendo as estruturas dos telhados de madeira e telhas cerâmicas, o conjunto é dividido 
em cinco prédios com circulação feita por ruas de paralelepípedos e seu interior é constituído 
de espaços amplos dimensionados para o trabalho destinado no início do século passado. Os 
procedimentos metodológicos aplicados na pesquisa basearam-se no enfoque histórico 
iconográfico e documental; análise da situação atual existente e elaboração de diretrizes com 
perspectiva de salvaguarda e proteção para o futuro; e uma análise do perfil de potencial da 
área e região onde está inserido o patrimônio histórico. Desta forma a pesquisa utiliza-se da 
concepção do sistema fabril brasileiro e sua inserção regional e em especial, a cronologia 
histórica de implantação das industrias no município de Taubaté/SP. O processo de 
salvaguarda da arquitetura industrial tem suas diretrizes orientadas pelo International 
Commitee for Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the 
modern movement – DOCOMOMO (www.docomomo.org.br, 2014) que defende a preservação 
e salvaguarda as criações do movimento moderno. As indústrias são um dos símbolos das 
cidades modernas, reconhecimento de desenvolvimento e progresso no início do século XIX. 
Neste sentido como se comprova nos resultados nesta pesquisa a fábrica de botões Corozita 
se dá por estar diretamente ligada à imigração italiana na cidade de Taubaté e espelha o 
primeiro momento de industrialização da região do vale do Paraíba/SP: 1. Companhia de Gás e 
Óleos de Taubaté (1883); 2. Companhia Taubaté Industrial (1891); 3. Indústrias Reunidas Vera 
Cruz (1923); 4. Companhia Fabril da Juta (1929); 5. Embaré - produtos alimentícios(1930); 6. 
Companhia Predial de Taubaté (1932); 7. Cerâmica Santa Cruz S.A. (1933); 8. Fábrica de 
Botões Corozita (1935). A importância da pesquisa é a necessidade de desenvolver um 
processo para valorização do patrimônio histórico industrial associado á identidade e a 
memória cultural do homem. 


