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RESUMO 
 
 

QUADRO CULTURAL:ESTUDO DE CASO DA INFLUÊNCIA DO MERCADO MUNICIPAL DE 
TAUBATÉ. O assunto abordado neste trabalho foi o Mercado Municipal de Taubaté- SP, 
reconhecido na disciplina de Arquitetura e Sociedade para sujeitar a estudos e 
reconhecimentos do ambiente entorno a fim de se ter informações das áreas atingidas e 
influenciadas a partir deste local considerado de valor histórico, cultural e econômico. Buscou-
se traçar um quadro de características culturais e ambientais da área que corresponde as Ruas 
Duque de Caxias, Carneiro de Souza, Visconde do Rio Branco e XV de Novembro. O povo 
taubateano tem acesso por essas ruas a Igreja Matriz (Catedral São Francisco das Chagas), 
que fica localizada na Praça Epaminondas, ali o fluxo de pessoas ao Mercadão é intenso, 
passam por ali pela manhã, na missa das 7h, ou pós compras como um local de acesso. 
Observa-se uma cultura local muito voltada à religião, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, 
atualmente em processo de restauração, é extremamente próxima da Igreja da Catedral, o que 
indica que perto das moradias sempre haveria um lugar para rezar a missa. Sendo estes dois 
marcos importantes para a cidade no geral, eles representam o catolicismo predominante 
desde o passado, pois basicamente no Brasil, as cidades cresceram todas em volta de uma 
capela ou igreja, por isso então essa proximidade do próprio mercadão à elas, pois são locais 
que chamam por fluxo de movimentos. Nota-se que a sociedade ali presente no Mercado 
Municipal faz o uso do ambiente de modo a apresentar da melhor forma e insistentemente os 
seus produtos. As barracas de frutas, legumes, etc, formam um declive em direção aos 
compradores, para que eles possam ver melhor. Na feira da Breganha, os vendedores fazem 
uma apropriação do espaço de modo a ter sob a vista os objetos, colocando-os em cima de 
panos no chão ou pendurados. Dos dois modos é possível ter uma boa visão do que há ali 
mesmo diante de tanta gente e penhores. A forma estrutural do mercadão com as ruas, 
funciona como um ponto focal e as ruas radiais servem de acesso de todos os cantos da 
cidade, estando numa espécie de coração de Taubaté. Percebe-se um processo de cultura 
rítmica no Mercado. O que significa que durante a semana não há tantas barracas e boxes 
ativos, no entanto, a partir de quinta-feira, quando começam a chegar produtos frescos, o 
Mercadão cresce, e toma conta de todas as ruas próximas, são alcançadas, pelas atividades 
precedentes ao mercadão, mais de 8 quadras. Há também ainda num alcance cultural, o 
Teatro Metrópole (antigo Cine Politeama), que molda uma das atividades exercidas pelos 
cidadãos. Sendo esta, curiosa por estar próxima a Igreja da Catedral, na rua Duque de Caxias, 
uma das bifurcações de saída da praça. Os indivíduos entrevistados neste processo, afirmaram 
que o Mercado é a fonte de abastecimento do entorno, preferindo os seus produtos pelo baixo 
custo e boa qualidade, no entanto, trazem a crítica de que deveriam haver melhoramentos na 
infra-estrutura, segurança, limpeza e legibilidade do local. Percebe-se uma ligação entre todos 
esses elementos culturais com a vida dos cidadãos. A religiosidade e a rotina presente e ativa, 
extremamente ligadas aos Mercado Municipal de Taubaté, o homem de acordo com seus 
padrões culturais age e desta forma transforma o ambiente. O seu aprendizado perpassa 
gerações, em um processo acumulativo, com incrementos de evoluções através de sua ação 
criativa. Dentre tantas experiências acumuladas, podemos destacar a arquitetura e a 
disposição espacial das cidades, como expressão material de uma sociedade, logo uma 
expressão cultural. Investigações históricas é uma maneira de interpretar um determinado 
conjunto sociocultural. 


