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RESUMO 
 
 

QUADRO CULTURAL: DO MERCADO AO CHAFARIZ RESUMO Este trabalho entende a 
arquitetura como elemento cultural de uma sociedade, logo busca-se fazer um estudo de caso 
na área do Mercado Municipal de Taubaté- SP. A área estudada compreende as ruas: Rua Cel. 
Jordão, Rua Cel. João Afonso, Travessa São José, Rua Edward Teixeira, Rua Moacir A. 
Peixoto, Rua Com. Castilho, Rua Barão de Jambeiro, Rua Mariano Moreira, Av. José Pedro da 
Cunha, Rua Cap. Geraldo, Rua Carolina Naressi, Rua Da Glória, Rua Dom Andrade Arco 
Verde e Rua Moacir A. Peixoto. Esta região abrange a parte alta do mercado, local de grande 
importância tanto comercial, residencial e cultural. Neste local acontece uma extensão da feira 
da barganha ou breganha, onde aos domingos muitas pessoas se encontram para troca e 
venda de diversos produtos tais como, produtos usados, semi-novos e novos, de várias partes 
de Taubaté, Brasil e Mundo. Porém sua importância não se dá somente aos domingos porque 
nessa região tem-se uma grande concentração de comércios. Também foi levantado pontos de 
depósitos, propriedade de pessoas que trabalham no Mercado Municipal de Taubaté, guardam 
mercadorias e materiais de uso diário de seus estabelecimentos. Por ser uma região muito 
próxima do mercado, a procura por "depósitos" nesta parte alta é grande e intensa. Além de 
pontos comerciais comuns, encontramos residências, muitas vezes de comerciantes locais e 
do mercado, residências que também servem de depósito como fora citado. Algumas com 
características muito comuns na região central de Taubaté, principalmente nas proximidades 
com o mercado, comércio na frente e residência nos fundos ou em cima. Encontra-se alguns 
tipos de comércio e são os seguintes: casas de ração, lojas de conveniência, lojas de artigos 
antigos, livrarias, bares, depósitos de materiais de construção e etc. Há também um marco 
nesta região, a praça Rui Barbosa, conhecida como Praça do Chafariz. Este ponto da região é 
de extrema importância pela vivência da população, lá encontramos um ponto de ônibus de 
grande fluxo, pessoas que fazem uso do mercado e utilizam este ponto de parada de 
transporte público. Há também uma banca de revistas, bancos, mesas que são utilizadas 
diariamente pela população, principalmente por senhores aposentados que usam como meio 
de lazer e ponto de encontro de amigos. A Praça Rui Barbosa, pode ser compreendida como 
um ponto nodal da cidade, é popularmente conhecida como Praça do Chafariz, passou por 
várias mudanças no decorrer dos anos porém, o chafariz nela existente, nunca foi retirado, 
tendo sua importância para a cultura local, sendo região conhecida como Chafariz. A 
população local costuma utilizar a praça como ponto de referência para inúmeras tarefas. 
Durante a semana o movimento é mediano e nos finais de semana o movimento é maior, 
sendo a maior parte por pessoas que vão ao mercado e por idosos e crianças. Geralmente as 
pessoas que vão ao mercado, tanto fim de semana quanto durante a semana, no sentido do 
seu caminho, param na praça na ida e também na volta. Aos domingos, também se tornou 
hábito, as pessoas frequentarem a feira da Barganha ou Breganha. A feira é formada por 
barracas de diversos produtos sejam eles novos ou usados. Para grande parte da população ir 
a feira se tornou um costume aos domingos, tanto para ir para comprar algo ou apenas para o 
lazer e essa atividade está totalmente ligada a importância que o Mercado Municipal de 
Taubaté exerce diretamente sobre ela, se tornando um atrativo a mais para a imagem do 
mercado. 


