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RESUMO 
 
 

QUADRO CULTURAL: ESTUDO DE CASO DA INFLUÊNCIA DO MERCADO MUNICIPAL DE 
TAUBATÉ NO ENTORNO E BAIRRO JARDIM MARIA AUGUSTA RESUMO Com a finalidade 
de desempenho e experiências de proposta de pesquisa voltada a disciplina de arquitetura e 
sociedade do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Taubaté, o 
objetivo deste trabalho é um reconhecimento da área nos arredores do Mercado Municipal de 
Taubaté. Buscou-se traçar um quadro de características culturais, ambientais, e morfológicas, 
constituídas ao longo do tempo e de processos sociais. Entende-se que a ocupação urbana e 
arquitetura instituída no local são expressões culturais de um momento da história e sua 
sociedade. A pesquisa é qualitativa e quantitativa e trata-se de estudo de caso nos arredores 
do Mercado Municipal de Taubaté- SP. A frequência dos moradores e opção pelo comércio foi 
destacada através de um trabalho de campo. O local é considerado de valor histórico, cultural 
econômico. A área de realização do trabalho foi delimitada em mapa com limites fixados da 
feira da Barganha ao bairro Jardim Maria Augusta - (área C). Tendo como marcos urbano o 
Mercado Municipal, centro político e econômico e coração da cidade. Realizamos o percurso 
entre a Avenida Juca Esteves, Rua Mariano Moreira, Rua Santo Antônio, Rua Padre Faria 
Fialho, Avenida Dom André Arcoverde, Rua José Licurgo Indiani, Avenida José Pedro da 
Cunha e Rua Professor Juvenal Costa e Silva. A escola, de período integral, E. E. Monteiro 
Lobato, primeiro estabelecimento de grau médio da rede estadual de ensino, fundado em 1932; 
o Fórum novo (Fórum Civil da Comarca de Taubaté), onde são realizados processos como 
divórcios, casamentos, entre outros; O Bar do Pedro, ponto comercial tradicional com fachada 
e construção colonial; são pontos que possuem destaques como elementos culturais da área. 
Estes estabelecimentos possuem grande movimento de pessoas e são referências urbanas, 
para localizar-se e pelo fluxo de movimento que atraem para a região. O trabalho de campo 
dividiu-se em duas etapas. A primeira utilizou-se como método a observação participante, 
entrevistas e depoimentos, adquiridos com a contribuição de Comerciantes (Mercado e 
Breganha) e Consumidores (moradores e transeuntes). As visitas foram feitas em dois 
momentos, uma ao domingo, onde o local possui maior movimento decorrente das compras ao 
Mercado. A Avenida Juca Esteves tem uma parte fechada para a realização da tradicional Feira 
da Breganha, os pontos comerciais desse perímetro permanecem fechados. O fluxo nas ruas 
era diretamente relacionado ao Mercado (pessoas indo e vindo com sacolas e carrinhos de 
feira). Retornou-se ao local na segunda feira para observar e comparar o movimento de 
pessoas e consumidores. Na segunda etapa percorreu-se a área com o intuito observar a 
arquitetura e o traçado urbano, suas referências atuais e históricas. Destacou-se as 
permanências culturais e interferências de reforma nas construções. Maior movimento de 
pessoas e veículos nas ruas, com destinos variados, não necessariamente ligados ao Mercado. 
Os pontos comerciais da Avenida Juca Esteves estavam em funcionamento. Verifica-se que a 
área estudada possui forte influência do mercado, o fluxo de pessoas irradia a sua vocação 
comercial ao entorno. Através das entrevistas pode-se verificar que as pessoas residentes 
afirmam que o Mercado é a fonte de abastecimento do perímetro que residem, além de 
preferirem os produtos, por sua melhor qualidade e menor custo. Pensam que deveria haver 
mais limpeza e investimento em sua infra-estrutura. Reconhecem o Mercado Municipal de 
Taubaté como uma referência urbana e cultural da cidade. Palavras-chave: Mercado Municipal 
de Taubaté. Expressão cultural. Área de influência. 


