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RESUMO 
 
 

O CORAÇÃO DE TAUBATÉ O Mercado Municipal de Taubaté – SP foi investigado para traçar 
um quadro cultural local e compreender suas influências no município. Foi feita uma análise de 
como, e quanto esse mercado é importante para a cidade e principalmente para as áreas que o 
rodeiam. Será que o mercado, que abastece grande parte da cidade, que emprega inúmeras 
pessoas, que faz uma movimentação muito grande seja em finais de semana ou não, se fosse 
retirado daquele local, sofreria então grandes consequências para os que ali convivem? Essas 
questões foram ponto de partida para entender um pouco mais das influências que o mercado 
tem sobre os que estão a sua volta. Analisou-se uma pequena parcela de ruas e quadras que 
são próximas ao mercado, mais precisamente nas ruas: Av. Des. Paulo de Oliveira Costa, Rua 
Glória, Rua do Café, Rua do Rosário e Rua Imaculada Conceição. Compreende-se a 
arquitetura como uma expressão cultural, onde as casas que ali foram construídas sofrem uma 
influência da cultura local. Como por exemplo, se ali fosse retirado o mercado e feito um 
shopping center, as casas ou até mesmo os meios de transportes que ali circulariam seriam 
diferentes, a população poderia, também, ser afetada. A arquitetura é uma arte que pode 
passar através dela um ideário de uma sociedade. E a cultura é um sistema de conhecimentos, 
ideias e atitudes que caracterizam uma sociedade. O trabalho e campo dividiram-se em duas 
etapas. A primeira foi a investigação territorial, que se focou as ocupações territoriais e 
elementos arquitetônicos. A segunda foi por meio de entrevistas, que buscou entender o local 
através da opinião dos frequentadores da área. Apesar de o mercado influenciar muito os 
comerciantes para escolherem aquela área (principalmente por causa do grande movimento), 
encontramos algumas ruas em que o comércio não era muito presente, mas suas ruas se 
tornavam grandes estacionamentos de automóveis que estavam ali por uma razão: ir ao 
mercado. Chegando mais próximo do mercado encontramos vários vendedores ambulantes e 
camelôs, aqueles que vendem de tudo, até o que se não imagina que é possível ser 
comercializado. Os ambulantes que fazem suas vendas naquele local estão ali por muito 
tempo, que foi o caso de um entrevistado que disse estar ali por mais de 20 anos, e que com 
certeza não mudaria de lugar. O fluxo de pessoas que circulam naquela área se faz um motivo 
muito claro de escolha. O uso do mercado é frequente, e não só de pessoas locais, mas 
também de pessoas de outros estados para fins de comércio e até mesmo para fins turísticos. 
O conhecido “mercadão” não é só um local de compras de frutas e verduras ou alguma outra 
conveniência, é também um ponto nodal da cidade, um ponto de referência, onde algumas 
pessoas frequentam apenas para dar um passeio, olhar o movimento, encontrar alguns 
conhecidos, ou até mesmo comer o pastel ou tomar um caldo-de-cana que é um costume 
típico. Ele se faz presente na vida da maioria da população de Taubaté e região, trazendo 
movimentação de pessoas e grande interesse econômico. E faz assim uma grande influência 
nas suas redondezas, principalmente no comércio que fica ali próximo. 


