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RESUMO 
 
 

A Influência do Mercado Municipal de Taubaté A proposta desta reflexão é um reconhecimento 
da área nos arredores do Mercado, no sentido de esboçar um quadro de características 
culturais e ambientais formadas através de processos sociais no decorrer do tempo. A partir 
disto é proposto um estudo de caso como metodologia. Compreende-se que o Mercado 
Municipal de Taubaté-SP preserva uma parte da história da cidade. O trabalho de campo 
dividiu-se em observação participante e entrevistas. Com o crescimento de Taubaté vários 
produtos passaram a ser comercializado naquele local dando origem ao mercado municipal. 
Em consequência da grande produção e comércio de café, Taubaté enriqueceu -se e 
desenvolveu -se com muita rapidez, beneficiando-se de muitos melhoramentos, entre os quais 
o Mercado Municipal se tornou um destaque importante para a população. Uma das muitas 
identidades da cidade, que funciona como um local de sociabilização e rendimento de muitas 
famílias de comerciantes agrícolas da região e de outras cidades vizinhas. O mercado recebe 
um grande um número de visitas de pessoas, por apresentar variedades de feiras com frutas, 
verduras, artesanatos, doces, ervas, flores, entre outros produtos que só se encontram no 
mercadão e ao seu redor. O mercado municipal é evidenciado pelas feiras que ocorrem aos 
domingos e pela feira de barganha que é um evento tradicional e quase centenário de 
escambo e venda de produtos usados que é realizado na área externa. Durante a semana há 
uma grande parte de pessoas que circulam pelo centro e ao redor do mercado, mas aos fins de 
semana multiplica-se o número de pessoas pois os visitantes de outras regiões chegam na 
cidade para conhecer e comprar mercadorias no local. Percebemos também que mercado 
municipal e suas extensões são áreas muito ricas culturalmente, pois possui variedade de 
produtos e isso faz com que pessoas de diferentes regiões do Brasil venham para o Mercado 
Municipal de Taubaté, sendo considerado um dos mais importantes mercados do Brasil. A 
partir das entrevista com algumas pessoas que trabalham no interior do mercado identifica-se 
que a prefeitura de Taubaté, está com um projeto para a reforma do mercado, que dividiria o 
mercado em dois pavimentos, no primeiro andar seria onde os feirantes poderiam vender seus 
produtos, já no segundo andar seria a parte gastronômica,entretanto os trabalhadores não 
estão de acordo com esta reforma pois, segundo eles iria descaracterizar o mercado, porém 
ainda é um projeto que está sendo estudado. Nas proximidades do Mercado municipal como 
na Praça Dom Epaminondas, situada na rua Dr. Pedro Costa, encontramos pessoas, na 
maioria das vezes idosas, circulando, sentadas observando, ou caminhando para conhecer os 
comércios e restaurantes de Taubaté, onde também há vários estacionamentos privados pois 
nem sempre se acha vaga nas vias próxima. Em outras ruas, como Dr. Emilio Winther, 
encontramos mais áreas residenciais, que são de algumas pessoas que trabalham no mercado 
municipal, que também usam como depósito de seus produtos, ou seja, ele influência em todas 
aquelas proximidades mesmo nas áreas residenciais ali presentes. Conclui-se que o mercado é 
o centro muito importante de Taubaté e que lá podemos encontrar diversas culturas, 
variedades de produtos, pessoas de todos os lugares, portanto, devemos preservar este 
Patrimônio que contribui muito para a história de Taubaté. 


