
 

III Congresso Internacional de Ciência, 
Tecnologia e Desenvolvimento 

 
20 a 22 de outubro de 2014 

 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

 

 

 

 

 

EPE0935 
 

QUADRO CULTURAL: UM ESTUDO DE CASO NOS 
ARREDORES DO MERCADO DE TAUBATÉ 

 
 
 

CAROLINA TUZZA FERREIRA 
JULIA CARVALHO DO AMARAL 

IZABELA GINO ROMERO 
THAIS PAULA DOS REIS FLORÊNCIO 

carolinatuzza@gmail.com 
ARQUITETURA E URBANISMO INTEGRAL 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 
 
 

ORIENTADOR(A) 
JULIANA DA CAMARA ABITANTE 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ 



RESUMO 
 
 

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. Este trabalho tem como objetivo um reconhecimento da 
área nos arredores do Mercado Municipal de Taubaté. Buscou se traçar um quadro de 
características culturais, ambientais, e morfológicas, constituídas através de processos sociais. 
Compreende-se que a arquitetura e a forma de ocupação urbana desenvolvida no local são 
expressões culturais de um momento da história e sua sociedade. O levantamento abrange as 
ruas: Barão de Jambeiro, Arthur Vieira, José Marcelino, Frederico Ozanan, João Dias Cardoso, 
Arão Areão, José Licurgo Indiani, João F. da Gama, Demócrito V. da Silva e Professor Álvaro 
Ortiz. O trabalho tem como metodologia o estudo de campo. Foi desenvolvido a partir de visitas 
ao local para observação e entrevistas, de modo a compreender a cultura popular local. A 
arquitetura foi demonstrada por meio de perspectivas e fotos. Trata-se de uma região 
decorrente do núcleo original da cidade, o seu uso do solo é predominantemente residencial, e 
que, por estar localizada perto do Mercado de Taubaté, a área ainda sofre influência do 
mesmo, mas de modo mais sutil. Durante as visitas técnicas foi verificado que não há mais 
traços da arquitetura característica da época em que o mercado foi construído. Conforme foi 
verificado pelas entrevistas, devido à dinâmica da população, houveram mudanças físicas nas 
casas, nas ruas e nas calçadas, a fim de atender às necessidades dos moradores, além de 
escolas, salas comerciais e praças para interação e lazer, próximas as residências. Por ser 
uma área de caráter com predominância de residencias, a influência sofrida pelo mercado é 
observada no dia a dia da população, que utiliza o local como forma de lazer e ponto de troca 
de mercadorias. Compreendeu-se também que em pontos da área levantada ainda há traços 
da arquitetura regional da época em que o Mercado foi fundado (cerca de 1889), demonstrando 
a importância do prédio para os moradores locais daqueles tempos. Entende-se que o 
mercado, ainda hoje, serve como ponto de troca de mercadorias e que além disso, é um local 
importante de compra, lazer e moradia, devido à grande variedade de produtos, a cultura de 
visitar o local para encontrar conhecidos e a fácil acessibilidade do entorno.  


