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RESUMO 
 
 

QUADRO CULTURAL: AS TRADIÇÕES TAUBATEANAS INFLUENCIANDO O ENTORNO DO 
MERCADO MUNICIPAL RESUMO O Mercado Municipal de Taubaté, inaugurado no dia 10 de 
novembro de 1889, é considerado o coração da sua cidade, desde o ano de sua inauguração 
têm criado muitas tradições que permanecem até os dias de hoje. Pode ser identificado como 
um marco de expressão cultural e material de sua sociedade. Este trabalho desenvolveu um 
estudo de caso na área dos arredores do Mercado Municipal de Taubaté, estado de São Paulo, 
que compreende as ruas Dr. Pedro Costa, Sacramento, Visconde do Rio Branco, Souza Alves, 
XV de Novembro, São José, Barão da Pedra Negra e 4 de Março. Diante disso, é relevante 
destacar o quadro de características culturais, ambientais, e morfológicas, constituídas através 
de processos sociais que constituíram a realidade da cidade. A arquitetura, enquanto produto 
cultural do homem possui forma e significado de valores de uma época. O trabalho valeu-se de 
visita em campo, na qual destacou-se a arquitetura e o traçado urbano como expressão 
cultural. O local guarda alguns resquícios do patrimônio histórico, muitas das fachadas ainda 
preservam, em sua parte superior, um estilo arquitetônico da época, porém muitas vezes é 
oculto pelo processo evolutivo comercial. Mesmo com toda essa interferência visual e muitas 
demolições de importantes marcos para a cidade, ainda podemos citar alguns prédios com 
valor histórico e arquitetônico que permanecem até agora, como por exemplo o conjunto de 
fachadas da rua Sacramento, a Catedral São Francisco das Chagas de Taubaté, originou da 
primeira igreja de taipa de pilão, erguida por Jaques Felix, apresentava um homogêneo 
conjunto do barroco paulista, o altar mor que predomina até os dias de hoje, sendo um dos 
únicos que permaneceram intactos até agora. Alguns prédios do calçadão, o Largo do Rosário 
e a fachada do Palácio Episcopal, antiga capela dos homens pretos, construção original de 
primórdios do sec. XIX, em linhas singelas é toda em taipa de pilão, e traz como característica 
a arquitetura sacra tradicional da região. O uso do solo possui predominância comercial, com 
destaque para as lojas de vestuário. Verifica-se a influência comercial do Mercado como 
irradiador do fluxo de pessoas. Porém ainda encontra-se moradias residenciais na parte 
superior de alguns estabelecimentos. As ruas se desenvolveram a partir do mercado, até hoje 
ocorre algumas pequenas modificações no trânsito local, no intuito de adaptar o atual fluxo ao 
traçado urbano original, constituído para veículos de tração animal. Desde o início esse é um 
ponto social e econômico. É muito lembrado pela sociedade como um ponto de encontro, como 
a praça da catedral, um espaço para se encontrar com familiares e amigos e manter a tradição 
da ida a missa e após descer ao mercado para compras de hortifrúti ou apenas comer o 
famoso pastel da cidade, algo que ainda é passado de geração e geração e mantem acesa as 
antigas, e poucas, tradições taubateanas. Palavras-chave: Mercado Municipal de Taubaté. 
Expressão cultural. Área de influência.  


