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RESUMO 
 
 

QUADRO CULTURAL: UM ESTUDO DE CASO NOS ARREDORES DO MERCADO 
MUNICIPAL DE TAUBATÉ RESUMO Este trabalho tem como objetivo compreender a 
arquitetura, enquanto produto cultural do homem e que revela-se em formas e significados de 
valores de uma época. Trata-se de um estudo de caso na área dos arredores do Mercado 
Municipal de Taubaté-SP, que compreende as ruas Rua Dr. Winter, R. Rebouças de Carvalho, 
R. Cons. Moreira de Barros, R. São José, R. Coronel Gomes Nogueira, R. da Glória, R. 
Humaitá, R. José A. de Moura. R. de Belém, Av. da Saudade, uma parte da Av. 
Desembargador Paulo de Oliveira, e uma parte da Rodovia Presidente Dutra. A ocupação 
histórica da região do Mercado Municipal de Taubaté- SP tem origem da parada dos tropeiros 
ao lado de um rio, local conhecido como “tangue da aguada”, local de troca e descanso dos 
mesmos e seus animais. Há séculos, Taubaté tem sido parada obrigatória de viajantes de 
diversos estados. Sendo uma região de parada de tropas, que chegavam com produtos de São 
Luiz do Paraitinga e do ponto de Ubatuba, o mercado municipal foi inaugurado no dia 10 de 
novembro de 1889. Com a urbanização da cidade, o comércio começa a crescer cada vez 
mais, onde atualmente, o local apresenta uma grande variedade de produtos como frutas, 
verduras, artesanatos, doces, ervas, flores, entre outros. Na área externa do mesmo ocorre a 
feira da Barganha, conhecida como Breganha, nos finais de semana. Desde sua inauguração, 
o mercado tomou forma de local para diversas atividades. Além de ser um ótimo local para 
comércio, o mercado é usado também como ponto de encontro. Nas imediações do mercado, 
há um grande número de pessoas que se encontram apenas por costume ou para jogar cartas, 
fazendo com que as mesmas frequentem o mercado. O trabalho de campo contou com visitas 
ao local, na qual destacou-se a arquitetura e o traçado urbano como expressão cultural as 
casas antigas, casarões que viraram depósitos, estacionamentos, calçadas estreitas e 
irregulares. A tradicional feira da Barganha ou Breganha, como é popularmente conhecida, 
funciona no mercado municipal há mais de um século. O início foi marcado pela troca de 
objetos, de onde surgiu o termo Barganha. Após o tempo de predominação da troca de 
produtos, a prática da venda se tornou o principal negócio. Porém as trocas permaneceram, 
mantendo a tradição de objetos como obras de arte, decoração, relógios, óculos, bicicletas, 
roupas, sapatos, etc. A troca de mercadorias surgiu como solução para a falta de moedas na 
época. Antigamente a feira era localizada na Praça Dom Epaminondas, mas com seu 
crescimento, precisou mudar-se para a parte lateral do mercado. Com a mudança de local, 
houve a mudança de mercadoria, a qual antes só vendia relógios, passou a vender um pouco 
de tudo. Houve mudança no escambo, ao invés de ocorrer a troca, as mercadorias eram 
apenas adquiridas em troca do dinheiro. Este é um marco cultural popular local, onde a feira é 
visitada por turistas que buscam itens antigos, novos e seminovos. O local é um elemento 
estruturador da cidade, não perdeu sua vocação original comercial e irradiou-a as imediações. 
Além do comercio é um núcleo sócio cultural de referência para toda a cidade. 


