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Olá Criançada!Olá Criançada!

A nossa cartilha vai apresentar alguns 

aspectos da história da nossa cidade durante o 
século XX, especialmente entre os anos de 1891 a 
1960. Vamos mostrar as mudanças no trabalho, na 
sociedade, nas relações entre as pessoas, na habi-
tação, no lazer e na cultura. 

Escolhemos esse período, pois, foi a fase em que a 
cidade sofreu suas mais importantes transformações 
nas áreas da industrialização e da urbanização.

Certamente é a história dos nossos antepassados: 
bisavós, avós, tios e primos. O que vamos mostrar  
não é a história dos grandes heróis, mas sim a dos 
personagens anônimos, aqueles que, no dia-a-dia, 
colaboraram com a formação de Taubaté.

Autores
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Por volta de 1870, os países 
mais ricos da Europa e os 

Estados Unidos passaram por 
grandes mudanças econômicas, 

e, assim, as cidades cresceram 
em tamanho e população, 

surgindo grandes construções e 
meios de transporte maiores e 
mais rápidos, como os bondes 

elétricos. As fábricas que 
antes eram menores e 

empregavam poucos 
trabalhadores, passaram a 

empregar dezenas de milhares 
de operários.

Diversas invenções que hoje 
conhecemos surgiram no período, 

como os carros, os 
transatlânticos, os aviões, o 

telefone, a iluminação elétrica, 
vários eletrodomésticos, a 
fotografia, o cinema, a 

televisão, as escadas rolantes, 
os parques de diversões 

elétricos, a roda-gigante, a 
montanha-russa, a anestesia, 

os vasos sanitários com 
descarga automática, o papel 

higiênico, a escova de dente, o 
sabão em pó, os refrigerantes 

como a Coca-Cola, os 
sorvetes, a aspirina, e mesmo 

o Sonrisal. *C
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h
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Durante a Segunda Revolução Industrial* que acontecia na Europa e nos Estados 

Unidos, a maioria da população brasileira era escrava e vivia em senzalas. O país era o maior 
exportador de café do mundo e a região do Vale do Paraíba, onde está localizada a cidade de 
Taubaté, passou a ser a principal produtora de café a partir de 1850.



As novidades* da Segunda Revolução Industrial chegaram às cidades brasileiras a 

partir de 1870. Os lucros da venda do café modernizaram as principais cidades do país. Isso 
porque os fazendeiros começaram a se preocupar em demonstrar uma vida de luxo nas cidades, 
vivendo em casarões e comprando muitos produtos importados como roupas, carros e jóias.

As cidades ganharam novas formas, alargando e asfaltando suas ruas. Surgem cinemas, teatros, 
bares, cafés, clubes, novos estabelecimentos comerciais, praças e parques de lazer, iluminação 
pública, monumentos, ferrovias, estações ferroviárias, e muitas outras novidades.

Em Taubaté ocorreram algumas modificações neste período:

1878 – Inauguração do Teatro São João, hoje demolido.

1879 – Criação do Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho que funcionou até o ano de 1969.

1881 – Instalou-se na cidade o serviço de abastecimento de água. Nesse mesmo ano, passou a funcionar a Companhia de Bondes 

Urbanos de tração animal, encarregada do transporte urbano na cidade.

1883/1884 – Foi instalado o Gasômetro de Taubaté, por meio de 169 lampiões espalhados pelas principais ruas da cidade. 

Mesmo assim, a iluminação era fraca e os lampiões viviam quebrados.
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Que esta delícia existe há 

mais de 3000 anos?

A história começa com os 

chineses, que misturavam 

neve com frutas fazendo uma 

espécie de sorvete. Esta 

técnica foi passada aos 

árabes, que logo começaram a 

fazer caldas geladas. Porém, 

a grande revolução no mundo 

dos sorvetes aconteceu com 

Marco Pólo, que trouxe do 

Oriente para a Itália, em 

1292, o segredo do preparo de 

sorvetes usando técnicas 

especiais. Assim a moda 

dos sorvetes espalhou-se por 

toda a Itália. No Brasil, o 

sorvete ficou conhecido em 

1834, quando dois 

comerciantes cariocas 

compraram 217 toneladas de 

gelo, vindas em um navio 

norte-americano, e começaram 

a fabricar sorvetes com 

frutas brasileiras. Na época, 

não havia como conservar o 

sorvete gelado e, por isso, 

tinha que ser tomado logo 

após o seu preparo. Um 

anúncio avisava a hora 

exata da fabricação. O 

primeiro anúncio apareceu em 

São Paulo, no dia 4 de 

janeiro de 1878, contendo a 

seguinte mensagem: 

"SORVETES - Todos os dias 

às 15 horas, na Rua 

Direita, nº 44". 



Dentre os principais fatos, o mais importante para Taubaté ocorreu em 4 de 

março de 1888, quando a Câmara Municipal libertou todos os escravos que existiam na cidade, 
antes mesmo da Lei Áurea.

A libertação dos escravos em Taubaté e depois no Brasil inteiro esteve ligada a dois fatos importantes: o 
movimento em favor da Proclamação da República* e a chegada de imigrantes ao país.

Grande parte dos fazendeiros de café não aceitou continuar com o trabalho dos negros libertos, 
tanto por preconceito quanto por acreditarem que os imigrantes eram mais capacitados para o 
trabalho na lavoura. Diferente dos escravos, eles recebiam por seu trabalho.

A lei Áurea foi assinada em 13 de 

maio de 1888 pela princesa Isabel 

devido às  pressões internas e 

externas: o movimento abolicionista já 

tinha grande força no país, havia 

frequentes fugas de escravos e o 

exército já se recusava a fazer o papel 

de capitão-do-mato, ou seja, capturar 

e devolver os escravos a seus donos.

O Brasil foi o último país da América 

Latina a “acabar” com a escravidão.
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A proclamação da República 

(15/11/1889) foi o ato que 

substituiu a Monarquia pela 

República. A partir dessa 

data, D. Pedro II deixou de 

ser o Imperador do Brasil e, 

em seu lugar, um presidente 

passou a comandar a nação 

por um tempo determinado. O 

primeiro presidente da 

República foi o Marechal 

Deodoro da Fonseca.

Para saber mais, com o 

auxílio do seu professor, 

pesquise nos sites:

www.historianet.com.br

www.historiaviva.com.br

www.revistadehistoria.com.br

www.plenarinho.gov.br *V
a
m
os
 
le
m
b
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r..
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No ano de 1890 em Taubaté foi fundado o Núcleo Colonial Agrícola de Quiririm, 

com o objetivo de criar moradias para os italianos que chegavam à cidade para trabalhar no 
campo. Em 1925, a Câmara Municipal criou o Distrito de Paz de Quiririm, existente até hoje.

Algumas famílias de imigrantes* foram para as cidades e passaram a trabalhar em profissões 
urbanas como comerciantes, industriários (donos de fábricas) e operários. Em várias cidades, 
assim como em Taubaté, alguns imigrantes enriqueceram ao criarem seus próprios estabelecimen-
tos comerciais e industriais.

A imigração significou a 

vinda de europeus (suíços, 

alemães, portugueses, 

espanhóis e italianos) para 

o Brasil com o objetivo de 

trabalharem nas lavouras de 

café justamente porque os 

escravos foram libertados 

em várias cidades do país 

e, também, porque não 

encontravam trabalho no 

campo em seus países de 

origem devido ao crescimen-

to da população. Como 

consequências, não havia 

emprego para todos no 

Brasil.

Mais informações sobre a 

cultura italiana em Tauba-

té, acesse: www.festade-

quiririm.com.br
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Família imigrante italiana
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Redação!
Vamos imagi

nar nossa vi
da sem as i

nvenções tra
zidas pela S

egunda Revol
ução Industr

ial. Como vo
cê acha que 

seria nosso 
dia-a-dia se

m, por 

exemplo, a t
elevisão, o t

elefone, a ilu
minação elét

rica, os refri
gerantes, a 

escova de de
nte, os vaso

s sanitários
 com descarg

a, enfim, as
 tantas 

criações que 
hoje utilizam

os? Faça um
 texto expo

ndo sua opin
ião.

AtividadesAtividades
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Caça-palavra
s!

Localize no 
caça-palavra

s as respost
as para as 

questões a s
eguir, pintan

do-as com a
s cores de s

ua preferênci
a:

a) Principal 
produto expo

rtado pelo B
rasil durante

 a Segunda 
Revolução In

dustrial____
________

________
________

_____

b) Região do
 Brasil que 

passou a se
r a principal

 produtora d
e café a pa

rtir de 1850
________

________
________

________
______

c) Documento as
sinado em 13

 de maio de 
1888 pela P

rincesa Isab
el do Brasil_

________
________

________
________

______

d) Com a lib
ertação dos 

escravos, o t
rabalho foi s

ubstituído p
ela mão-de-o

bra dos ___
________

________
________

________
____

f) A partir da R
epública, o B

rasil passa 
a ser comand

ado por um _
________

________
________

________
_______

f) Nome do n
úcleo de imig

rantes funda
do em Tauba

té_______
________

________
________

________
_

AtividadesAtividades
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Como vimos anteriormente, a riqueza do café permitiu o crescimento das cidades. No Vale do 

Paraíba o aumento do comércio do café* incentivou a criação de fábricas têxteis na região.

Antes das ferrovias, o 

transporte das sacas do café 

para os portos era feito ou 

por animais ou por barcos 

que atravessavam os rios da 

região. *V
oc
ê 
s
a
b
ia
..
.
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As ferrovias e o surgimento 
das fábricas no Vale do Paraíba
As ferrovias e o surgimento 

das fábricas no Vale do Paraíba

Indústria Têxtil é aquela responsável pela fabricação de fios, tecidos e malhas. As 

principais atividades manuais desenvolvidas nestas indústrias são: fiação, tecelagem, 

padronagem e tinturaria.
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Anteriormente, as ferrovias tinham o objetivo de levar o café* produzido no Vale do 

Paraíba para os portos de Rio de Janeiro e Santos para ser exportado. Depois, as ferrovias passaram a 
ser o principal meio de transporte de um município a outro, encurtando o tempo de viagem dos 
passageiros, a troca de correspondências, e a introdução de novos hábitos e costumes vindos das 
grandes cidades. Com isso, as ferrovias contribuíram na modificação das cidades aumentando seu 
comércio.

Mesmo com todas essas modificações de melhorias no transporte e no comércio do café, os fazendei-
ros do Vale do Paraíba entraram em crise a partir da década de 1880 porque não conseguiam mais 
vender o café: a produção continuava aumentando, porém as vendas diminuindo. Isso fez com que 
muitos trabalhadores que viviam nas fazendas passassem a buscar empregos nas cidades.

Podemos dizer que fatos como a existência de ferrovias, o crescimento das cidades e a vinda de traba-
lhadores do campo para as cidades, possibilitaram o surgimento de fábricas no Vale do Paraíba.
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Atualmente:

1) Depois do petróleo, o café 

é a segunda mercadoria mais 

importante para a economia 

do mundo;

2) O Brasil participa com 

cerca de 25% da produção 

mundial de café;

3) Historicamente, somos o 

maior produtor e exportador 

do mundo;

4) A produção anual 

brasileira é de 30 milhões 

de sacas, sendo que metade 

é exportada;

5) Além de exportar, o País 

é o segundo maior consumidor 

mundial de café;

6) O consumo nacional anual 

beira 13 milhões de sacas, o 

dobro da década de 90;

7) Apenas um brasileiro 

consome, em média, 1.200 

xícaras de café ao ano.*C
ur
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 A Companhia Taubaté Industrial* (C.T.I.) surgiu neste período, em 

1891, na cidade de Taubaté. A fábrica foi construída com peças nacionais e estrangeiras, princi-
palmente da Inglaterra, enquanto seus produtos eram vendidos no Rio de Janeiro.

A primeira diretoria da C.T.I. foi composta por Rodrigo Nazareth de Souza Reis, Valdemar Bertelsen 
(dinamarquês) e Félix Guisard (filho de imigrantes franceses), homens que fizeram parte das 
mudanças que estavam ocorrendo no município de Taubaté.

Que a C.T.I. foi criada por 

um grupo de pessoas e 

empresas? Além do 

industriário Félix Guisard, 

outros industriários, 

fazendeiros, comerciantes, 

profissionais liberais e 

bancos contribuíram para a 

fundação da Companhia. *V
oc
ê 
s
a
b
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..
.
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A fundação da 
Companhia Taubaté Industrial (C.T.I.)

A fundação da 
Companhia Taubaté Industrial (C.T.I.)
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Durante os anos de funcionamento da C.T.I., a empresa chegou a contratar mulhe-

res, crianças e adolescentes*, trabalhando dez horas por dia. Os menores possuíam idade 
entre 9 e 17 anos e recebiam salários inferiores aos dos adultos. Além disso, naquela época, não 
existiam leis que combatessem o trabalho infantil.

Os imigrantes ocuparam os empregos que exigiam maior conhecimento técnico, enquanto os 
brasileiros ficaram encarregados de funções que exigiam trabalhos manuais.

Com o aumento do número de operários, a cidade também mudou. Os trabalhadores tiveram que 
aprender a viver em um outro estilo de vida. Por outro lado, os donos da C.T.I. queriam que seus 
empregados, além do trabalho na fábrica, convivessem sem conflitos e não reclamassem de seus 
salários e de suas condições de vida.

As crianças e adolescentes 

passaram a ter seus direitos 

garantidos com a 

Constituição Federal de 

1988, mas foi o Estatuto 

da Criança e do Adolescente 

(ECA – 1990) quer reforçou 

estes direitos: vida, saúde, 

alimentação, educação, 

esporte, lazer, 

profissionalização, cultura, 

dignidade, respeito, liberdade, 

convivência familiar e 

comunitária.

Para saber mais sobre o 

ECA, pesquise o site:  

www.plenarinho.gov.br*V
oc
ê 
s
a
b
ia
..
.
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Conhecendo um pouco mais... 
O trabalho infantil é toda forma de trabalho exercido por crianças e adolescentes, abaixo da idade mínima legal permitida para o trabalho, conforme a legislação de cada país.

O trabalho infantil, em geral, é proibido por lei. Especificamente, as formas mais prejudiciais ou cruéis de trabalho infantil não apenas são proibidas, mas também constituem crime. Sendo comum em países menos desenvolvidos. Podemos encontrar crianças e adolescentes trabalhando em algumas regiões do Brasil.
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Com a população aumentando, cresceu a preocupação com a educação escolar 

por parte dos políticos de Taubaté, pois a maioria das pessoas que vinha da zona rural era analfa-
beta. Com isso, algumas iniciativas de educar os operários e seus filhos foram realizadas na 
cidade. Escolas, clubes e jornais foram criados para que os operários mudassem seus hábitos e 
costumes. A exemplo disso, em 7 de setembro de 1902 foi criado o Grupo Escolar Dr. Lopes 
Chaves*, destinado à formação de 1º grau, hoje Fundamental I (ensino de 1º ao 5º ano).

Como podemos perceber, a vida urbana e a indústria a cada ano ganhavam maior importância em 
Taubaté. No ano de 1913, por exemplo, a cidade passou a receber iluminação elétrica, modifican-
do os hábitos noturnos, pelo maior número de pessoas circulando pelas ruas e pontos comerciais 
mesmo com o cair da noite.

O prédio do Grupo Escolar 

Dr. Lopes Chaves foi 

projetado pelo então 

Engenheiro de Obras do 

estado de São Paulo Euclides 

da Cunha, autor da célebre 

obra Os Sertões, livro que 

descreve e analisa a luta pela 

terra dos sertanejos do norte 

da Bahia liderados por 

Antonio Conselheiro.  Antes 

da construção, os jornais de 

Taubaté publicaram notícias 

e opiniões de políticos e 

professores sobre a 

necessidade do município 

possuir um Grupo Escolar, 

instituição que criou o 

sistema de quatro séries, 

hoje substituído pelo modelo 

de 5 anos (Ensino 

Fundamental I).  *C
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O futebol no Brasil começou 

como algo apenas praticado 

pela elite. Inicialmente, 

apenas brancos podiam jogar 

futebol no Brasil como 

profissionais, isso porque a 

maioria dos primeiros clubes 

foi  fundado por 

estrangeiros. Na década de 

1920, os negros começaram a 

ser aceitos em outros clubes, 

e o Vasco foi o primeiro dos 

grandes clubes a vencer 

campeonatos com uma equipe 

repleta de jogadores negros e 

pobres.

Pesquise em bibliotecas, 

jornais e sites, a história 

do seu time  comparando com 

o da sua cidade.*V
oc
ê 
s
a
b
ia
..
.
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No ano seguinte foi inaugurado o Esporte Clube Taubaté, time de futebol* até hoje 

existente na cidade. Assim como na cidade de São Paulo, o futebol começava a se tornar o princi-
pal esporte dos taubateanos. As fábricas incentivavam seus empregados a praticar futebol, porque 
a formação de times ensinava aos funcionários disciplina e aumentava a resistência física.

Estádio Félix Guisard (Campo da CTI)
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Com o maior número de trabalhadores, também cresceu o comércio na cida-

de. Por isso, em 1915 foi inaugurado o Mercado Novo (hoje chamado de Mercado Municipal), 
porque o antigo já não mais suportava a quantidade de pessoas que ali realizavam suas compras.

Neste período, Taubaté ficou também famosa no país com a publicação do livro Urupês, em 1918, 
do taubateano Monteiro Lobato*, com seu famoso personagem “Jeca Tatu”.

Além de escritor, Monteiro 

Lobato foi fazendeiro de 

café, desenhista, pintor, 

pesquisador de babaçu 

(Palmeira típica do Norte do 

Brasil), funcionário comercial 

do Brasil nos Estados Unidos, 

industrial e editor.

Sua primeira editora a 

“Monteiro Lobato & Cia.”, 

foi criada em 1919, quando 

havia pouco mais de 30 

livrarias na época. Ele foi aos 

Correios e conseguiu uma 

listagem de pequenos negócios 

espalhados por todo o país. 

Despachou lotes de livros 

junto com uma carta. Oferecia 

o produto consignado e uma 

porcentagem nas vendas. Foi 

então que nasceu sua célebre 

frase "Um país se faz com 

homens e livros".

Jeca Tatu apareceu pela 

primeira vez nas páginas do 

jornal O Estado de S. Paulo, 

em 1918. Depois fez parte do 

livro Urupês, publicado em 1919. *V
oc
ê 
s
a
b
ia
..
.

Vamos então saber um pouco mais sobre esse grande autor brasileiro...

Aos 9 anos, ele resolveu trocar de nome. De José Renato Monteiro Lobato ele passou a se chamar José Bento Monteiro Lobato. Fez 

isso para usar uma bengala de seu pai que tinha as iniciais J.B.M.L. gravadas.

Monteiro Lobato começou a escrever aos 14 anos, quando publicou sua primeira crônica para o jornal O Guarani.
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Debate!
Durante os an

os de funcio
namento da 

C.T.I., 

a empresa ch
egou a contr

atar mulheres
, 

crianças e a
dolescentes, 

trabalhando d
ez 

horas por dia
. Os menores

, assim com
o você, 

possuíam ida
de entre 9 e

 17 anos e r
ecebiam 

salários men
ores aos dos

 adultos. Im
agine que 

você é um de
sses funcion

ários. Como 
você 

acha que ess
a situação 

seria tratad
a nos 

dias de hoje?
 Debata com s

eus colegas 
e 

professor, ap
resentando u

m texto.

Complete a Frase!
Complete as frases de acordo com o texto, utilizando uma das alternativas.

a) O aumento do comércio do café no Vale do Paraíba incentivou a criação de _________________ (fábricas de automóveis/fábricas têxteis).

b) De acordo com o texto, as __________________ (ferrovias/rodovias) eram utilizadas para o transporte do café, viagens de passageiros e 

diversas outras atividades.

c) Em Taubaté, no ano de 1891, foi fundada a _____________________ (C.T.I. – Companhia Taubaté Industrial/C.A.C. – Companhia Agrícola do 

Café), onde foi utilizado, em grande parte, o trabalho ________________ (escravo/infantil).

d) A maioria das pessoas que vivia na zona rural era ________________ (desnutrida/analfabeta), e por isso, os políticos de Taubaté passaram a 

se preocupar com a educação escolar.

e) Em 1913 os hábitos noturno da cidade se modificaram pelo maior número de pessoas circulando pelas ruas ao cair da noite. Isso só foi possível com a 

chegada da iluminação __________________ (elétrica/a gás).

f) A prática do _______________ (basquete/futebol) era incentivada pelas fábricas porque a formação de times ensinava aos funcionários disciplina 

e aumentava a resistência física.

g) O escritor taubateano, Monteiro Lobato, escreveu em 1918 o livro ______________ (Urupês/Cidades Mortas) com seu famoso personagem 

_______________ (Saci/Jeca Tatu).

AtividadesAtividades
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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Com o crescimento populacional, 

Taubaté recebeu diferentes grupos de pessoas que 
vinham em busca de trabalho. No entanto, mesmo 
com o aumento de vagas de emprego na C.T.I., em 
outras fábricas e no comércio, isso ainda não era 
suficiente para atender toda a procura.

Isso pôde ser demonstrado com o crescente 
número de crianças que viviam nas ruas. Em sua 
maioria, filhos de famílias pobres que fugiam ou 
eram abandonados, passando a pedir esmolas ou 
realizando pequenos furtos para sobreviver.

Enquanto a cidade crescia com a chegada de 
novas fábricas e de novos pontos comerciais, a 
desigualdade entre pobres e ricos aumentava. A 
população passou a morar em bairros mais 
distantes do centro, sem planejamento urbano 
(esgoto, asfalto, iluminação, escolas, praças, etc.). 
Com isso, aumentou o desemprego e o número de 
pessoas vivendo em cortiços* ou nas ruas.

Um cortiço é um conjunto de 

casas usadas de moradia 

coletiva para a população 

pobre, em sua maioria sem 

condições mínimas de higiene.

O autor Aloísio de Azevedo 

conta em seu livro O Cortiço 

(1890), a história de 

moradores de um cortiço do 

Rio de Janeiro e os problemas 

que enfrentavam devido à 

situação em que viviam. *C
on
h
ec
en
do
 
um

 
p
ou
co
 
m
a
is
..
.
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Os resultados da 
industrialização em nossa cidade

Os resultados da 
industrialização em nossa cidade



Para diminuir a pobreza encontrada na cidade, os políticos resolveram criar institui-

ções filantrópicas*, tais como o Orfanato Santa Verônica e o Abrigo de Mendigos da Sociedade 
Protetora, inaugurados ou reformados por iniciativa de Félix Guisard. Assim, acreditavam que a 
pobreza desapareceria e as crianças sairiam das ruas para aprender os primeiros ofícios.  

Em várias cidades do Brasil, o crescimento urbano, sem planejamento e as condições precárias da 
classe operária, geraram protestos. Os mais conhecidos foram os movimentos de sindicatos que 
buscavam proteger os direitos dos trabalhadores e reivindicar melhores salários e condições de 
trabalho. Isso ocorreu em praticamente todas as cidades em que o número de operários era 
grande.

Em Taubaté, só em 1920 os operários conseguiram melhorias nas condições de trabalho, quando 
a C.T.I. estabeleceu 8 horas de trabalho diárias no lugar de 10 horas, assim como já vinha aconte-
cendo em outras fábricas do Estado de São Paulo.

Aos poucos foram surgindo no centro de Taubaté novas formas de lazer que pudessem divertir as 
famílias, principalmente àquelas em que seus parentes trabalhavam na indústria. Além do futebol, 
surgiram clubes e cinemas, como o Cine-Teatro Polytheama, inaugurado em 1921, freqüentado 
pelas pessoas mais ricas da cidade.

A C.T.I. também ofereceu eventos de lazer aos funcionários. Ao comemorar trinta anos de vida, em 
4 de maio de 1921, a fábrica noticiou:

Instituição Filantrópica é 

aquela que presta serviços à 

sociedade, principalmente às 

pessoas mais carentes, e que 

não visa lucro com seus 

serviços.*V
oc
ê 
s
a
b
ia
..
.

| 20 |

A CTI tem 1660 operários, brasileiros, com mais de 14 anos de idade, aos quais proporciona [...] divertimentos como sejam: bailes, 

pic-nics, futebol, bilhares, romarias, festas religiosas, jogos atléticos e retretas pela sua excelente banda de música. Semanalmente têm 

duas sessões cinematográficas, sendo exibidos os melhores filmes conhecidos. No palco, dois grupos de amadores representam 

alternadamente: dramas, comédias, danças e cantos, concorrendo poderosamente para educar e instruir o operariado.



A década de 1920 representou para a cidade um crescimento das indústrias e do 

comércio que já existia, além da chegada de novas fábricas. Em 1923, por exemplo, instalaram-se 
em Taubaté as Indústrias Reunidas Vera Cruz e, no ano seguinte, foi a vez da Companhia Fabril de 
Juta. A C.T.I. também ampliou seu número de funcionários: em 1926, a empresa anunciava o 
número de 2.100 operários e já era considerada a mais importante indústria do norte de São 
Paulo.

Outras inaugurações importantes para a cidade também aconteceram neste fim de década, como 
a criação em 1929 da primeira Escola Normal Municipal, que tinha por objetivo formar professo-
res para a educação primária (hoje do 1º ao 5º ano), além do início das obras do Santuário de 
Santa Terezinha*, finalizada nos anos seguintes. 

Em 1929 uma crise econômica abalou o mundo. O Brasil também foi afetado e muitas indústrias 
que dependiam do dinheiro estrangeiro e das vendas para o exterior acabaram fechando suas 
portas. A C.T.I. só não teve o mesmo destino porque seus funcionários concordaram em trabalhar 
duas horas a mais por dia, de graça, passando o expediente de 8h para 10h.

Com a ajuda dos funcionários, a crise foi vencida e a C.T.I. voltou a ser a principal fábrica de 
tecidos da região, agora acompanhada pela Companhia Fabril de Juta, as duas empregando a 
maior parte dos operários da cidade.
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*V
oc
ê 
s
a
b
ia
..
.

A iniciativa de construir em 

Taubaté o Santuário de 

Santa Teresinha partiu do 

primeiro bispo da cidade, 

Dom Epaminondas Nunes de 

Ávila e Silva, que era devoto 

da santa de mesmo nome. O 

principal objetivo do bispo 

era erguer um templo católico 

que pudesse fazer frente ao 

Santuário de Aparecida do 

Norte. As obras iniciaram 

em 07 de junho de 1923 e 

sua inauguração oficial 

ocorreu em 24 de setembro 

de 1929. Assim como em 

outras construções na cidade, 

certamente muitos 

trabalhadores estiveram 

envolvidos na construção da 

igreja. 



Debate!
Aprendemos qu

e no século X
X, um dos 

resultados da
 industrializ

ação foi o a
umento 

da desigualda
de entre pob

res e ricos. 
Qual 

sua opinião 
sobre esse f

ato? Você a
credita 

que isso ain
da ocorre? E

m caso posi
tivo, 

quais seriam
 as possívei

s soluções p
ara 

mudar essa s
ituação no B

rasil? Após 

debater com 
colegas e pro

fessor, regis
tre 

suas ideias.

Numere as colunas!Numere as colunas, relacionando-as de acordo com o que você aprendeu:

AtividadesAtividades
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________________________________
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(1)
sem condições mínimas de higiene.

(2) Órgão que tem por objetivo proteger os direitos dos funcionários e reivindicar 

melhores salários e condições de trabalho, assim como ocorreu na C.T.I. em 1920, 

quando foi estabelecido 8 horas de atividades diárias ao invés de 10 horas.(3) Instituição criada como forma de diminuir a situação de pobreza encontrada em 

Taubaté. A exemplo deste tipo de instituição está o Orfanato Santa Verônica.(4) Cine-Teatro, inaugurado em 1921, frequentado pelas pessoas mais ricas de 

Taubaté.

(5) Instituição criada em 1929 que tinha por objetivo formar professores.

 Conjunto de casas usadas como moradia coletiva da população pobre, geralmente (   ) sindicato

(   ) Instituição Filantrópica

(   ) Escola Normal Municipal

(   ) Cortiço

(   ) Polytheama



O aumento de funcionários agravou um problema de habitação que já 

existia na cidade, porque muitos operários, para não morarem longe das fábricas, pagavam 
aluguel vivendo em cortiços ou em pequenas casas próximas às indústrias. Foi então que as fábri-
cas decidiram colocar em prática um plano de habitação, alimentação e educação.
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A vida do operárioA vida do operário

Além da construção de 

casas, a C.T.I. também 

lançou um jornal chamado 

C.T.I. Jornal, com publicação 

com cerca de 1.000 

exemplares. As matérias do 

jornal estavam ligadas à 

educação escolar, lazer, 

esporte, habitação, religião, 

trabalho, e muito mais. C
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Em 23 de agosto de 1931 foi criado a Companhia Predial de Taubaté, que foi responsável pela 
construção de prédios comerciais, escritórios, apartamentos, cinema, escola, clube, asilo, hospi-
tal, além de quase 70 casas para seus operários.

Em 1937, a Companhia Fabril de Juta construiu casas, formando a Vila Fabril da Juta (hoje Vila das 
Graças) e em 1944, a Vila São Geraldo. As duas vilas ficavam a menos de um quilômetro da 
fábrica, na “parte de cima” da linha do trem, facilitando a locomoção dos trabalhadores até o 
trabalho e também a supervisão dos donos da fábrica sobre os horários e os costumes dos empre-
gados.

A C.T.I. concluiu, em 1947, a construção de 120 casas, formando a Vila C.T.I. na “parte de baixo” 
da linha do trem, próximo à fábrica. Essas casas podiam ser ocupadas pelos funcionários enquanto 
estivessem trabalhando na fábrica. Isso facilitou para os donos da empresa a supervisão sobre os 
funcionários, porque, com medo de perder suas casas, os operários tinham de seguir todas as 
normas estabelecidas.

Há depoimentos de antigos moradores da Vila C.T.I. dizendo que era proibida a criação de cachor-
ros, para não atrapalhar o sono. Outra questão interessante era o fato de que os diretores da 
fábrica residiam nas casas de esquina, para terem controle de quem entrava e saía do bairro.
 

Outra medida da CTI foi a 

construção de escolas mistas 

para os próprios operários e 

seus filhos. As escolas eram 

chamadas de mistas porque 

meninos e meninas podiam 

estudar na mesma sala, o 

que era pouco comum na 

época. O objetivo principal 

das escolas da C.T.I. era 

fazer as crianças se 

acostumarem à disciplina da 

fábrica, aprendendo a 

importância do trabalho e 

como se comportarem dentro 

do ambiente da indústriaC
on
h
ec
en
do
 
um

 
p
ou
co
 
m
a
is
..
.
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Responda!
A C.T.I. preocu

pou-se tamb
ém com a ed

ucação 

dos funcioná
rios e de se

us filhos, cr
iando as 

Escolas Mist
as.

a) Por que e
stas escolas

 eram assim
 chamadas?

________
________

________
________

________
________

________
________

________
________

________
________

________
________

________
________

b) Qual era 
o principal o

bjetivo das 
escolas da 

C.T.I.?

________
________

________
________

________
________

________
________

________
________

________
________

________
________

________
________

AtividadesAtividades
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Redação!
Com o aumento de funcionários nas fábricas da C.T.I., e 
da Companhia Fabril de Juta, agravou o problema de 
habitações que já existia, uma vez que os funcionários, 
para não morarem longe das fábricas, pagavam aluguel em 
cortiços ou pequenas casas próximas às indústrias.
a) Explique, com suas palavras, qual foi a atitude das 
fábricas com relação a esse fato______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________
b) Você acha que essa foi uma boa solução para o 
problema de moradia dos operários?______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________



AtividadesAtividades
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Faça um 

Jornal!
As notícias d

o C.T.I. 

Jornal estav
am ligadas à

 

educação esc
olar, lazer, 

esporte, hab
itação, 

religião, trab
alho, e muit

o 

mais. Utiliz
e o espaço 

abaixo para
 criar a 

primeira pág
ina de um 

jornal, aprese
ntando títul

o, 

notícias, pro
pagandas, 

comemorações
, festas e 

uma manchet
e que 

destaque sua
s ideias 

relacionadas 
à educação d

o 

seu municípi
o



O crescimento da cidade 
e as Semanas Monteiro Lobato

O crescimento da cidade 
e as Semanas Monteiro Lobato

Na década de 1950, Taubaté já 

não era mais uma cidade rural, e sim urbana e 
industrializada, bem diferente do início do século 
XX. Em 1957, por exemplo, mais uma indústria foi 
instalada na cidade: a Mecânica Pesada S/A. Sua 
diferença em relação às outras era que a Mecânica 
Pesada não fabricava tecidos, mas sim peças para 
máquinas.

Com a cidade ganhando importância econômica 
pelo aumento do comércio e das fábricas, os 
bairros mais próximos do centro começaram a ficar 
valorizados, inclusive os bairros dos operários. Isso 
fez com que os trabalhadores recebessem boas 
propostas para vender suas casas. Com o dinheiro 
da venda eles compraram casas em bairros mais 
afastados, principalmente na “parte alta”* da 
cidade impulsionando o transporte coletivo urbano.

Em 1950 foi inaugurada a 

Rodovia Presidente Dutra 

(BR 116) que“ cortou” a cidade 

em duas áreas, e por isso a 

área ligada ao centro foi 

chamada de “parte baixa”, 

enquanto o outro lado foi 

chamado de “parte alta”. 

Compreende-se, hoje, como 

“parte baixa”, as regiões 

próximas ao centro da 

cidade. A “parte alta”, a 

região ondelocalizam-se ps 

bairros Alto São João, Alto 

São Pedro, Imaculada 

Conceição, Cristo Redentor, 

dentre outros. *V
oc
ê 
s
a
b
ia
..
. 
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Mesmo com a cidade crescendo em importância econômica, o 

aumento de bairros pobres, especialmente na “parte alta” da cidade, provocou maior criminali-
dade e pobreza entre os moradores da periferia, porque as dificuldades de conseguir emprego 
aumentavam pela maior concorrência às vagas de emprego oferecidas.

No mesmo período, alguns professores, jornalistas, comerciantes, diretores de escola, dentre 
outros profissionais decidiram criar as Semanas Monteiro Lobato* para valorizar o nome e a 
obra do escritor taubateano. Além disso, buscaram uma forma de continuar a exercer o poder 
político e cultural na cidade. Passaram a organizar comemorações que incluíam corridas de 
pedestres e concursos literários para que as crianças fossem incentivadas a ler seus livros.
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No início das Semanas 

Monteiro Lobato nem todos 

os grupos da cidade foram a 

favor das comemorações ao 

escritor, principalmente a 

Igreja Católica, porque tinha 

medo que as homenagens a 

Monteiro Lobato ficassem 

mais famosas que seus 

eventos, dentre eles as 

Semanas Santas e, assim, 

prejudicando sua tradição e 

sua força na cidade. V
is

ta
 p

a
n

o
râ

m
ic

a
 d

a
 c

id
a
d
e
, 
co

m
 d

e
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a
q
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Desde 1953 as Semanas Monteiro 
Lobato são realizadas todos os anos.



E ao final desta nossa aventura, podemos compreender que Taubaté, 

durante o século XX, muito se transformou. Indústrias, comércio, clubes, cinemas e bairros, surgi-
ram em nossa cidade, para se tornar como hoje a conhecemos. Personagens ficaram famosos, tais 
como Félix Guisard e Monteiro Lobato. De outro lado, não podemos esquecer dos personagens 
anônimos desta longa história: trabalhadores, estudantes, mulheres e crianças. Assim, todos nós 
somos sujeitos da história e, portanto, responsáveis pela construção de um mundo melhor.
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Os sermões de alguns padres, 

jornal católico O Lábaro, as 

escolas da Igreja e até 

mesmo alguns professores se 

organizaram para combater 

os livros e as ideias de 

Monteiro Lobato. Considera-

vam Lobato um ateu (não 

acreditava em Deus) e 

diziam que seus livros 

prejudicariam as crianças. 

Isso alguns católicos 

afirmavam.

Mesmo assim, Monteiro 

Lobato se transformou num 

dos mais importantes 

escritores brasileiros. Seus 

personagens infantis ficaram 

famosos e até hoje suas 

aventuras são lidas e 

estudadas nas escolas. C
on
h
ec
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um

 
p
ou
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m
a
is
..
.



AtividadesAtividades
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Pintura!
Observe a imagem, indique os 

principais elementos 

referentes à uma cidade 

urbanizada e, em seguida, 

use sua criatividade para 

colorir o desenho.



AtividadesAtividades
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Assinale a alt
ernativa corr

eta!  

 

1) Em  1957, mais 
um fábrica s

e instalou em
 

Taubaté, por
ém, esta nã

o fabricava 
tecidos, 

mas sim peç
as para máq

uinas. Que f
ábrica era 

esta?
 

a) Ford (  )
 

b) Companhia
 Taubaté Ind

ustrial (C.T.I
.) (  )

 

c) Mecânica 
Pesada S/A

 (  )

 

d) Companhia
 Fabril de J

uta (  )

 

 

2) A Rodovia Pre
sidente Dutra (BR 116

) 

dividiu a cid
ade em duas

 áreas, como
 ficaram 

conhecidas e
stas áreas?

 

a) Parte gra
nde e parte 

pequena
 (  )

 

b) Parte nob
re e parte p

lebéia
 

(  )
 

c) Parte rica
 e parte pob

re
 

(  )
 

d) Parte alta
 e parte bai

xa

 

(  )
 

3) Que tipo d
e transporte

 permitiu qu
e os 

trabalhadores
 pudessem d

eixar de mor
ar no 

centro da ci
dade na década de

 1950? 

a) Ônibus ci
rcular (  )
 

b) Táxi (  )
 

c) Trem (  )
 

d) Bicicleta 
(  )

 

 

4) Quais os 
resultados qu

e ocorreram c
om as

 

dificuldades

 

de conseguir 
emprego pelos

 

moradores do
s bairros po

bres

 

em Taubaté?

 

a) pobreza (
  )

 

b) criminalid
ade (  )

 

c) violência 
(  )

 

d) todas as 
alternativas 

estão correta
s (  )

 

 

 

5) Evento criad
o em 1953 para valoriz

ar o 

nome e a ob
ra de um esc

ritor taubat
eano.

 

a) Semanas 
Santas (  )

 

b) Festa de 
Quiririm (  

)

 

c) Semanas 
Monteiro Lob

ato (  )

 

d) Festa do 
Sítio do Pi

ca -pau amar
elo (  )

 

6) Além de personagens 
famosos, com

o Félix 

Guisard e M
onteiro Loba

to, trabalhad
ores, 

estudantes, 
mulheres e cr

ianças , ass
im como 

você,

 

também são 
sujeitos que 

fazem a 

história. Co
mo são cham

ados est es 
personagens 

que não se t
ornam conhec

idos por tod
os?

 

a) Autônomos (  
)

 

b) Protagoni
stas (  )

 

c) Livres (  
)

 

d) Anônimos (  )
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Redação!
A partir do e

studo que fi
zemos sobre 

a história d
a industriali

zação e urba
nização da 

cidade de Ta
ubaté, elabor

e uma redaçã
o que 

considere os 
aspectos que

 mais lhe ch
amaram a at

enção.
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