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RESUMO 
 
 

QUADRO CULTURAL: ÁREA DE INFLUÊNCIA DO MERCADO MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
RESUMO O objetivo do presente trabalho é compreender a arquitetura enquanto expressão 
cultural de uma sociedade e época. O escopo do trabalho é um estudo de caso na área de 
influência do Mercado Municipal de Taubaté-SP, pois trata-se de um marco cultural e 
arquitetônico da cidade e que irradia a sua influência comercial, social e cultural por grande 
parte da cidade. Foram analisadas a Rua Conselheiro Moreira, Rua Dr. Pedro Costa, Rua 
Sacramento, Rua Visconde do Rio Branco, Rua Dr. Souza Alves, Rua Quinze de Novembro, 
Rua Anízio Ortiz Monteiro, Rua Monsenhor Siqueira, Rua Francisco de Barros, Rua Barão da 
Pedra Negra, Avenida Nove de Julho e Rua Dino Bueno. Nota-se que sua importância se 
compara a outros mercados populares conhecidos mundialmente como, Bologna - Itália, 
Ceasa-SP, Mercado Modelo de Salvador-BA. Busca-se delinear um quadro de características 
culturais, ambientais, e morfológicas, constituídas através de processos sociais. Entende-se a 
arquitetura e a forma de ocupação urbana desenvolvida no local como expressão cultural de 
consequentes momentos da história e sua sociedade. Ao fazer um estudo histórico, percebe-se 
que o Mercado de Taubaté sempre foi uma referencia e um ponto de comércio da sociedade 
taubateana. Antes mesmo de sua inauguração em 1889, o local já possuía uma vocação 
comercial e de trocas de tropeiros, pois produtos de São Luiz do Paraitinga e do porto de 
Ubatuba passavam constantemente pela região, os quais eram comercializados ali mesmo, 
criando-se neste local uma zona de comércio e trocas de produtos nacionais. A influência da 
dinâmica do mercado se estende em forma de um quadrante: Avenida Faria Lima, Rodovia 
Presidente Dutra, Praça Santa Terezinha e a Linha Férrea. Nessa área destacamos os 
seguintes elementos arquitetônicos: Praça Doutor Barbosa de Oliveira: Possui palco para 
apresentações, pinturas do Monteiro Lobato pintadas pelo mestre Justino, e a Biblioteca 
Municipal de Taubaté. Estação Ferroviária: O patrimônio histórico possui uma rica arquitetura 
colonial que beneficiou a região na época do ciclo do café e na chegada da industrialização. 
Prédio da CTI: “Edifício Feliz Guisard”, a torre possui 10 andares com um relógio no topo, que 
se tornou um símbolo da cidade. Rua Conselheiro Moreira de Barros (mais conhecida como rua 
das palmeiras): Foi no último quartel do século XIX que foram plantadas as palmeiras imperiais, 
porém nunca se soube ao certo o motivos pelos quais elas foram plantadas. TCC- Taubaté 
Country Club: No fim da década de 70, o TCC adquiriu o terreno onde hoje estão as quadras 
cobertas que pertenciam ao depósito de construção Moacir Freire, que dá de fundo para rua 
Anísio Ortiz Monteiro. Economicamente falando, o mercado se expande muito além dos limites 
de seu edifício e abrange também as barracas de camelódromos, comércios e serviços 
situados a algumas quadras dele. O trabalho de campo contou com visitas ao local para 
identificar as dinâmicas culturais e o espaço construído. Todos têm necessidades que são 
atendidas naquela área. A população taubateana – e também de algumas cidades próximas – 
vão a região do mercado para comer pastel; comprar verduras, frutas, oleaginosas, carnes, 
frutos do mar frescos e etc; tomar caldo de cana, barganhar aos domingos e ouvir chorinho as 
sexta-feiras de manhã, além de ser um ponto de encontro onde as pessoas vão sem pressa. O 
mercado é uma síntese da cultura nacional, pois mistura passado e presente, índios nativos, 
africanos, asiáticos, europeus, pobres, ricos, jovens, adultos, idosos. Palavras-chave: Mercado 
Municipal de Taubaté. Expressão cultural. Área de influência. 


