
1 

 

QUEM SOMOS NÓS? 
 

 

ESTUDO DO MEIO SÃO LUIZ DO PARAITINGA 

 

 

 

Foto: Eduardo Feijó 

http://www.adorosaoluizdoparaitinga.com.br/album/conheça-nossa-cidade/são-luiz-do-
paraitinga-eduardo-feijo-2-jpg 

 

 

 

 

 

Escola: _________________________________________________________ 

 

Nome:___________________________________________  n°___Série____ 



2 

 

Projeto interdisciplinar de estudo do meio elaborado a partir da proposta de 
capacitação de professores da rede pública municipal de São Luiz do 
Paraitinga, realizado pela Assessoria Municipal de Educação, em 2014/2015. 

 

 

 

 

Assessora de Educação em 2014 

Selma Monteiro Chueco 

 

Assessor de Educação em 2015 

Antonio Carlos Prado Salinas 

 

Coordenador Pedagógico da Assessoria de Educação 

Rodolfo B. Costa Figueira 

 

Coordenação e Concepção do Projeto 

Marli de Barros 

Paulo Padilha 

 

Professores Participantes da Elaboração do Projeto 

Alessandra Aparecida de Castro Claro - Português 

Aline Angélica Ferreira - Ciências 

Aline R. de Oliveira Nascimento - Matemática 

Bruno D. Ribeiro Galhardo - Geografia 

Cássia V. L. Ferreira - Educação Física 

Erika Cristina de Campos Severiano - História 

Giovani Lindo dos Santos - Português 

Isabel Araújo Isoldi - Geografia 

Karina Pereira Coelho - Educação Física 

Luciana Mara de Castro Santos - Ciências 

Máira Leilaine Pereira da Silva - Artes 

Maria Aparecida dos Santos - Artes 

Rodolfo B. Costa Figueira - Português 

Rodolfo Gedeon Ferreira - Português 

Rosiane Cristina Gouvêa - Geografia 



3 

 

SUMÁRIO 

 

 
I. ANTES .................................................................................................................................... 6 

I. 1. APRESENTAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO ............................................ 6 

I.2. CONTEÚDOS ABORDADOS ............................................................................................ 8 

I.3. DISCUSSÃO DA CAPA DA APOSTILA ......................................................................... 10 

I.4. QUEM É VOCÊ? ............................................................................................................. 11 

I.5. NOSSO MUNICÍPIO ....................................................................................................... 16 

II. DURANTE .......................................................................................................................... 20 

II.1. CONHECENDO A ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

 .................................................................................................................................................. 20 

II.1.1. Distrito de Catuçaba ................................................................................... 21 

II.1.2. Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia .... 31 

II.2. CONHECENDO A ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO 

PARAITINGA .......................................................................................................................... 35 

II.2.1. Visita ao Mirante (Torre) no bairro Alto do Cruzeiro ................. 36 

II.2.2. Casa Oswaldo Cruz - Igreja do Rosário - Rua do Carvalho - 

Rua Floresta .................................................................................................................. 40 

II.2.3. Igreja Matriz .................................................................................................... 43 

II.2.4. Núcleo do Centro Histórico..................................................................... 44 

III. DEPOIS .............................................................................................................................. 50 

IV. MANUAL DO PROFESSOR ....................................................................................... 52 

IV.1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO DO MEIO COMO 

METODOLOGIA ...................................................................................................................... 53 

IV.2. CONCEITOS ESTRUTURANTES DO PROJETO ..................................................... 54 

IV.3. PATRIMÔNIO CULTURAL ......................................................................................... 56 

IV.3.1. Referências Culturais ............................................................................... 56 

IV.3.2. Patrimônio Cultural Imaterial ............................................................... 57 

IV.4. ASPECTOS HISTÓRICOS E ECONÔMICOS............................................................ 66 

IV.4.1. O café no Vale do Paraíba ...................................................................... 67 



4 

 

IV.4.2. Eucalipto em São Luiz do Paraitinga ............................................... 70 

IV.5. MATERIAL DE APOIO ................................................................................................ 73 

IV.5.1. Saudades da minha São Luiz ................................................................ 73 

IV.5.2. Santa Cruz da Vitória - Despertando a memória ........................ 74 

IV.5.3. Lista de materiais que podem ser utilizados para 

sensibilizar, complementar ou finalizar o trabalho desenvolvido 

com este projeto......................................................................................................... 75 

IV.5.4. Equipe Catuçaba ......................................................................................... 76 

 

 

  



5 

 

 

 

 

ANTES 
 

 

 

 

 

 

Foto: José Patricio 

http://www.adorosaoluizdoparaitinga.com.br/album/conheça-nossa-cidade/são-luiz-do-
paraitinga-jose-patricio-%281%29-jpg/ 

 

 

 

 

 

 



6 

 

I. ANTES 

I. 1. APRESENTAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO 

 

Veja no Manual do Professor um texto de apresentação deste 

Projeto. 

 

 

Olá, alunos do sétimo ano! 

 

Bem vindos ao nosso projeto de estudo do meio! 

Esperamos que por meio dele possamos aprender muito sobre a nossa 
identidade, conhecermos melhor nossa região e nossa cidade.  

Os professores de Arte, Ciências, Educação Física, Geografia, História, 
Matemática e Português trabalharão em conjunto com vocês na construção 
deste projeto, que será finalizado com uma apresentação/exposição para toda 
a escola! 

Mas, o que é estudo do meio? 

O estudo do meio é uma metodologia de estudo diferente daquela 
desenvolvida só em sala de aula. 

É um projeto de pesquisa realizado em um espaço diferente do espaço 
escolar. 

Envolve visitas e saídas do grupo, mas é bem diferente de um simples 
passeio. 

Além de ser uma oportunidade de nos conhecermos melhor e 
convivermos mais de perto, ele é, principalmente, uma ótima maneira de 
estudarmos e aprendermos os conteúdos de nossas disciplinas ao vivo e a 
cores, podendo observar os conceitos vistos em aula nos locais onde eles 
ocorrem. 

Normalmente ele é interdisciplinar, ou seja, envolve várias disciplinas. 

Para que seja realizado, é preciso que se escolha um LUGAR e um 
TEMA. 

E adivinhem que LUGAR escolhemos para realizar nosso estudo do 
meio? 

O nosso próprio município! 

Vocês sabiam, ou já repararam, que muitas escolas de outras cidades 
têm vindo realizar este tipo de projeto por aqui?  

Provavelmente porque São Luiz do Paraitinga é um excelente LUGAR 
para a realização de um estudo do meio. 
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Temos uma rica história, uma rica geografia e uma rica cultura, tanto na 
área rural quanto na área urbana, que têm atraído turistas e escolas de vários 
lugares, mas muitas vezes nem nos damos conta disso! 

Muitas vezes, alunos e turistas que vêm nos visitar sabem mais sobre 
nós do que nós mesmos! 

A esta altura, será que vocês já conseguem imaginar...  

...Qual será o nosso TEMA? 

Nosso tema será nossa IDENTIDADE! Afinal de contas, QUEM SOMOS 
NÓS? 

Partiremos de nossas características pessoais para aos poucos 
incluirmos nossa terra, nosso lugar, nossa cultura, nossa história, ampliando 
nossos horizontes para descobrirmos, afinal de contas, quem é o luizense, e 
consequentemente, quem somos nós. 
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I.2. CONTEÚDOS ABORDADOS 

 

Veja só quantas coisas importantes iremos aprender com esse projeto: 

 

No Manual do Professor há vários textos de apoio sobre os 

conteúdos que serão trabalhados ao longo deste projeto.  

 

 

Em Artes: 

• As principais festas religiosas e pagãs da nossa região. 

• As formas arquitetônicas dos nossos casarios, dos edifícios, das praças e 
das ruas de São Luiz do Paraitinga. 

• Como realizar desenhos de observação da paisagem, das pessoas, das 
edificações. 

• Como produzir registros fotográficos das paisagens, das pessoas, das 
edificações. 

• Como produzir maquetes. 

• A importância da música em nosso município. 

• Porque preservar nosso patrimônio material e imaterial. 

 

Em Ciências: 

• A importância do Bioma Mata Atlântica. 

• Os impactos ambientais gerados pela ocupação desta região. 

• A importância da preservação dos nossos recursos naturais, como: a água, 
o solo, a floresta e a fauna. 

• As causas e as consequências das enchentes em nossa região. 

 

Em Educação Física: 

• A importância de reconhecermos as mudanças físicas e emocionais da 
nossa faixa etária. 

• A importância das atividades físicas em nosso cotidiano. 

 

Em Geografia e História: 

• O processo de ocupação da região do Vale do Paraíba, desde o período 
Colonial. 

• A formação do município de São Luiz do Paraitinga. 

• As características da cultura caipira. 

• As características ambientais da nossa região, como: os mares de morros, 
o bioma Mata Atlântica, nossos rios principais. 

• O papel dos tropeiros na formação de vários núcleos populacionais. 
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• Os diversos ciclos econômicos desta região: o café, a pecuária, o eucalipto, 
e o turismo. 

• A importância da preservação do nosso patrimônio material e imaterial. 

• As diversas formas de ocupação solo e suas consequências para os rios da 
nossa região. 

• Como realizar a leitura e a produção de mapas sobre os temas estudados. 

• A importância da preservação da memória para formação da identidade 
cultural da nossa população. 

• A complexidade da identidade cultural de uma população. 

 

Em Matemática: 

• Como perceber a presença das formas geométricas em nossa cidade. 

• Como calcular escalas para interpretação de mapas e maquetes. 

 

Em Português: 

• Como realizar registros escritos em diversos formatos: redação, poesia, 
jornal, relatórios, etc. 

• Como preparar roteiros para entrevistas. 

• Como realizar entrevistas com os mais variados moradores do nosso 
município. 

 

  



10 

 

I.3. DISCUSSÃO DA CAPA DA APOSTILA 

 

Agora que você já sabe sobre do que se trata nosso projeto, vamos ao 
trabalho! 

 

Atividade 

 

Observando a capa da apostila: 

 

1) Observe atentamente a capa da apostila. Você reconhece os lugares que 
aparecem em cada imagem? Sabe dizer o que está acontecendo em cada um 
destes lugares? Então anote estas informações na tabela abaixo. 

Lugares O que está ocorrendo? 

  

  

  

  

  

  

  

 

2) Você sabe explicar a importância destes eventos para a população de São 
Luiz do Paraitinga? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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I.4. QUEM É VOCÊ? 

Identidade  

Se achar conveniente, peça aos alunos que tragam uma foto, 

carimbem a digital e preencham a carteira. 

 

 

Quem é você? 

 

 

Um número, uma data e um lugar de nascimento e uma foto numa cédula, 
apenas? 

O número me diz pouca coisa... a data, o lugar e a foto já podem me dar 
algumas pistas. 

Você nasceu em ____ de ____________de 20___, seu signo é ____________.  

Humm, deixe-me ver... pela foto, sorriso meio amarelo, sem jeito, arrisco que 
talvez seja um pouco tímido...mas só no começo...quando se sente à vontade, 
conta até piada! 

Um pouco criança, mas já querendo ser adulto... tem opinião sobre tudo! 

Será que já tem namorada? Ou prefere jogar bola? Tem álbum de figurinhas? 

E o lugar de nascimento? 

São Luiz do Paraitinga...ahã...aqui temos mais pistas! 

Interior de São Paulo, cidade famosa pelo carnaval, pela fanfarra, pela Festa 
do Divino, pela poesia, pela influência da cultura caipira, pelo Rio Paraitinga... 
Tem cachorro? Galinha? Já nadou no rio? Já foi na cachoeira?...Será que você 
mora na roça ou na cidade? 

Sabe andar a cavalo? Participa de romarias?  Frequenta igreja? Posso 
imaginar seu sotaque, seu jeito de andar... 

Até talvez um jeito meio reservado... e aí? Que tal me contar mais alguma 
coisa após ouvir as canções a seguir? 
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Atividades  

 

Ouça a canção com os alunos procurando explorar os vários 

elementos formadores da identidade do personagem. Procure 

ressaltar as relações familiares e os lugares de origem de cada 

membro da família. A intenção é discutir como a identidade de cada 

um está ligada a uma complexa rede de relações sociais (no caso 

desta música, dos familiares). Canção no CD Anexo. CD ou pen drive (Rodolfo?) 

 

1) Ouça a canção “Eu”, de Paulo Tati, e leia com atenção a sua letra. Grife 
trechos que ajudem a definir a identidade social dos personagens, como 
lugares, costumes, ambientes rurais e urbanos, atividades econômicas. 

 

EU (Paulo Tatit) 

Perguntei pra minha mãe - Mãe, onde é que você nasceu? 

Ela então me respondeu/ Que nasceu em Curitiba 

Mas que sua mãe que é minha avó 

Era filha de um gaúcho/ Que gostava de churrasco 

E andava de bombacha/ E trabalhava num rancho 

E um dia bem cedinho/ Foi caçar atrás do morro 

Quando ouviu alguém gritando 

- Socorro, socorro! 

Era uma voz de mulher 

Então o meu bisavô/ Um gaúcho destemido 

Foi correndo galopando/ Imaginando o inimigo 

E chegando no ranchinho/ Já entrou de supetão 

Derrubando tudo em volta/ Com o seu facão na mão 

Para o alívio da donzela/ Que apontava estupefata 

Para um saco de batata/ Onde havia uma barata 

E ele então se apaixonou 

E marcaram casamento/ Com churrasco e chimarrão 

E tiveram seus três filhos/ Minha avó e seus irmãos 

E eu fico imaginando/ Fico mesmo intrigado 

Se não fosse uma barata/ Ninguém teria gritado 

Meu bisavô nada ouviria/ E seguiria na caçada 

Eu não teria bisavô, bisavó, avô, avó, pai, mãe 

Eu não teria nada/ Nem sequer existiria 



13 

 

Perguntei para meu pai 

- Pai, onde é que você nasceu? 

Ele então me respondeu/ Que nasceu lá em Recife 

Mas seu pai que é meu avô 

Era filho de um baiano/ Que viajava no sertão 

E vendia coisas como/ Roupa, panela e sabão 

E que um dia foi caçado/ Pelo bando do Lampião 

Que achava que ele era/ Da polícia, um espião 

E se fez a confusão 

 

E amarraram ele num pau/Pra matar depois do almoço 

E ele então desesperado/ Gritava "- Socorro!" 

E uma moça apareceu/ Bem no último instante 

E gritou para aquele bando - Esse rapaz é comerciante! 

E com muita habilidade/ Ela desfêz a confusão 

E ele então deu-lhe um presente/Um vestido de algodão 

E ela então se apaixonou 

Se aquela moça esperta/ Não tivesse ali passado 

Ou se não se apaixonasse/ Por aquele condenado 

Eu não teria bisavô/ Nem bisavó nem avô 

Nem avó nem pai/ Pra casar com minha mãe 

Então eu não contaria/ Esta história familiar 

Pois eu nem existiria 

Pra poder cantar 

Nem pra tocar o violão 

 

 

2) Agora ouça e leia a letra da canção Nossa Terra, de Elpídio dos Santos. 

 

Ouça com os alunos esta canção de Elpídio dos Santos.  Aborde 

com os alunos os lugares e as características que o compositor 

ressalta do município de São Luiz do Paraitinga. Peça aos alunos 

para comentarem quais outros lugares e/ou características de São 

Luiz do Paraitinga eles acrescentariam na letra da música. Canção 

no CD Anexo. 
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a) Quem foi Elpídio dos Santos? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

b) Grife as características históricas e geográficas que aparecem na letra da 
canção. 

 

NOSSA TERRA (Elpídio dos Santos) 

 

A nossa terra 

Fica atrás da cordilheira 

Cem por cento brasileira 

Lugar bom de se viver 

É pequenina, muito simples, sem vaidade 

Mas é cheia de amizade 

Esperando por você 

 

Se quiser conhecer 

Vá lá 

Vá só pra você ver 

Vá lá 

Quanta coisa bonita 

Ela tem, ela dá 

Vá lá 

 

A sua praça, os sobrados, que riqueza 

Um pedaço da beleza 

Do brasil colonial 

O decreto de D. Pedro, ainda vinga 

São Luiz do Paraitinga 

A cidade imperial. 

 

Se quiser conhecer 

Vá lá 

Vá só pra você ver 
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Vá lá 

Quanta coisa bonita 

Ela tem ,ela dá 

Vá lá 

 

c) Você saberia indicar outra canção ou poesia que retrate características de 
São Luiz do Paraitinga? Cite-a abaixo. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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I.5. NOSSO MUNICÍPIO 

 

Observe a localização de nosso município no território brasileiro e no estado de 
São Paulo. 

 

"SaoPaulo Municip SaoLuizdoParaitinga" por own work - Image: 
SaoPaulo_MesoMicroMunicip.svg Raphael Lorenzeto de Abreu. Licenciado sob CC BY 2.5, via 
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SaoPaulo_Municip 
_SaoLuizdoParaitinga.svg#/media/File:SaoPaulo_Municip_SaoLuizdoParaitinga.svg. Acesso 
em 02.08.2015. 

 

 

Se houver recursos para acessar o Google Maps, procure trabalhar 

com os alunos a localização do município de São Luiz do 

Paraitinga na região do Vale do Paraíba e no estado de São Paulo. 

Identifique com os alunos a área rural e a área urbana do 

município. 

Além disso, você poderá utilizar-se da imagem para trabalhar características do relevo 

de mares de morro; da hidrografia da região; das principais vias de acesso, e da 

situação atual do bioma Mata Atlântica, identificando áreas desmatadas, áreas de 

plantio, áreas preservadas, etc. 

Caso não haja recursos, procure trabalhar com a imagem abaixo. 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SaoPaulo_Municip
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Imagem de satélite. Imagens 2015 DigitalGlobe. Sem escala definida. 

 

Inicie o trabalho com os alunos explicando que este estudo do meio 

tem como objetivo investigar os aspectos mais relevantes da zona 

rural e da zona urbana do município de São Luiz do Paraitinga. 

Para isso, procure explorar com os alunos o significado de zona 

rural e zona urbana. 

 

Atividades 

 

1) O que significa rural? E urbano? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2) Você mora na zona rural ou na zona urbana? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Atividade de conclusão  

 

Baseado em todas as atividades anteriores, siga as orientações do seu 
professor e crie uma produção sobre sua identidade, apresentando suas 
características pessoais e sociais. Afinal de contas, depois de todo este 
percurso, acreditamos que esteja preparado para responder a pergunta: Quem 
é você? 

 

Sugestões: Português (Memória Literária, Poema) Arte (Ilustração, Canção), 
História (Mural de fotos)... 

 

 

Se for possível, programe uma aula, ou uma pequena parte dela, 

para que os alunos apresentem coletivamente suas produções. 
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DURANTE 

(Trabalho de Campo) 
 

 

http://www.adorosaoluizdoparaitinga.com.br/album/conhe%C3%A7a-nossa-
cidade/s%C3%A3o-luiz-do-paraitinga-fotos-%287%29-jpg/ 
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II. DURANTE  

II.1. CONHECENDO A ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO 

PARAITINGA 

 

Como preparar os alunos em sala de aula para que alcancem os 

objetivos propostos para cada atividade? Como preparar os alunos 

para realizar as atividades que estão programadas para cada um 

dos lugares que serão visitados na zona rural? 

 

  

Inserir mapa com a localização dos bairros rurais no município de São Luiz do 
Paraitinga. (Rodolfo: você conseguiu este mapa?) 

 

O trabalho de campo na área rural do município tem como objetivo 

central não apenas conhecer o modo de vida dos moradores da 

zona rural de São Luiz do Paraitinga, mas principalmente 

problematizar as condições de existência das famílias que ali 

moram e trabalham, bem como reconhecer e valorizar os aspectos 

imateriais e materiais do patrimônio cultural da cultura caipira. Se possível, trabalhe 

antes em sala de aula os principais aspectos da formação da cultura caipira. Utilize o 

material de apoio ao professor para trabalhar com os alunos, disponível no Manual do 

Professor. 

Sugestão de material: poesia do Ditão sobre o caipira e sobre o impacto da 

monocultura do eucalipto ao ambiente e à cultura caipira; documentário da TV cultura 

sobre o Povo Brasileiro; trechos do texto sobre Antônio Cândido e sua pesquisa sobre 

a cultura caipira. 
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II.1.1. Distrito de Catuçaba1 

 

Caso não seja possível realizar o trabalho em Catuçaba, ele poderá 

ser realizado em qualquer bairro rural, com as devidas adaptações. 

 

 

O distrito de Catuçaba localiza-se a 22 km ao sul da sede do município de São 
Luiz do Paraitinga, no entorno do Parque Estadual Serra do Mar – Núcleo 
Santa Virgínia; e divide-se em uma vila e uma zona rural. 

Está localizado no Planalto do Paraitinga e o seu relevo é típico de mares de 
morros, possui remanescentes de mata atlântica. 

Este distrito está dividido em três bairros: Caeté, Cachoeirinha e Paineira. 

 

Os alunos poderiam ser divididos em 3 grandes grupos para que 

possam conversar com famílias de cada um dos três bairros rurais 

de Catuçaba. Se possível, agendar, com antecedência, com as 

famílias a serem entrevistadas. 

 

Objetivos do trabalho em Catuçaba: 

 

a) Conhecer a realidade econômica, social e ambiental dos moradores da zona 
rural de São Luiz do Paraitinga; 

b) Identificar e refletir sobre as dificuldades que os moradores da área rural de 
São Luiz do Paraitinga enfrentam para produzirem e sobreviverem. 

c) Reconhecer e compreender os elementos culturais presentes no modo de 
vida dos moradores da zona rural. 

d) Identificar e compreender o modo como os moradores da zona rural se 
relacionam com o Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia. 

 

Atividades a serem realizadas 

 

Vista da Vila do Alto da Capela de São Pedro 

 

Observe a Capela e procure anotar informações: 

a) Quando a Capela foi construída? Quais são as características 
arquitetônicas de sua construção? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

 
1 Catuçaba em tupi-guarani quer dizer ¨buraco do mundo” ou lugar bom de se viver. 
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__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

b) Nesta capela acontecem festas religiosas? Quais?  

 

Antiga fazenda de café  

 

Sugestão: Fazenda Pinheirinho 

 

 

Objetivos: 

• Reconhecer a antiga Fazenda de Café como um dos documentos históricos 
do período da economia cafeeira. 

• Compreender o papel da economia cafeeira para a região do Vale do 
Paraíba. 

• Identificar e analisar os impactos ambientais causados pela economia 
cafeeira. 

• Identificar as novas atividades econômicas que estão sendo realizadas 
atualmente. 

• Desenvolver habilidade de registros escritos, de desenhos e fotográficas. 

 

 

Atividade 1: Observação e registro da paisagem 

 

Prof. de Artes preparar os alunos para o tipo de olhar e registro 

que deve ser realizado. 

Prof. oriente seus alunos a levarem material para registrar as 

entrevistas que serão realizadas. 

 

Façam registros fotográficos ou de desenhos do casario (panorâmicos e de 
detalhes); da área onde se encontra a fazenda, dos elementos que 
caracterizam novas atividades; dos elementos que caracterizam as mudanças 
ambientais. 

 

Atividade 2: Busque informações e anote-as 

1) Qual o período em que a fazenda foi construída? 
2) O que ela produzia? 
3) Para quem? 
4) Quem trabalhava na produção? 
5) A qual família a fazenda pertencia? 
6) Qual atividade econômica é desenvolvida hoje? 
7) Quem são os donos da propriedade hoje? 
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Entrevista com as famílias da área rural 

 

Veja as orientações sobre como preparar os alunos para a 

realização das entrevistas, no Manual do Professor. 

 

 

Objetivos: 

Compreender as condições de produção dos produtores rurais de Catuçaba. 

Identificar e compreender como os produtores rurais participam das 
festividades culturais da região. 

 

Atividade 1: Observação e registro da paisagem 

Procure fotografar ou desenhar aspectos importantes da moradia, da produção, 
dos elementos naturais do ambiente, e outros elementos que você considera 
importante sobre o lugar.  

 

Não se esqueça de chamar a atenção dos alunos para os impactos 

gerados pela braquiaria. 

 

 

Atividade 2: Realização de Entrevista  

Lembre-se: 

O roteiro abaixo deve apenas ajudá-lo(a) a conduzir a entrevista, mas você 
pode começar a entrevista da maneira que achar mais interessante para deixar 
o seu entrevistado(a) a vontade. 

 

Roteiro de entrevista: 

 

O roteiro abaixo traz algumas sugestões de temas que poderiam ser 

abordados com os entrevistos. Mas cada grupo de trabalho pode 

recriar o roteiro de acordo com os objetivos de cada entrevista. 

 

• Nome, idade, local de nascimento 

• Se nasceu em outro lugar, por que veio morar neste bairro? 

• Qual o tamanho da propriedade? 

• O que é produzido nesta propriedade? 



24 

 

• Para quem é vendido o seu produto? 

• A família sobrevive do que produz na propriedade? Se não, qual a fonte de 
renda da família? 

• O que acha da infraestutura do bairro? (tem escolas, posto de saúde, 
serviço telefônico, coleta de lixo, etc?) 

• Você gosta de morar aqui? 

• O que gostaria que melhorasse no bairro? 

• O que acha mais interessante no bairro? 

• Participa de alguma festa da região?  

• Qual delas? Por que participa? Como participa? 

• Como é a sua rotina? 

• E seus hábitos alimentares? 

• Tem telefone celular? Usa internet, para quê? Tem computador? 

 

Trecho com monocultura de eucalipto  

Estrada por onde passam os caminhões que transportam o eucalipto depois de 
cortado. 

 

Objetivos: 

• Observar e registrar os impactos ambientais (solo, água, vegetação, fauna) 
causados pela monocultura de eucalipto na região. 

• Analisar o papel do eucalipto para a economia local. 

• Conhecer as condições de trabalho dos trabalhadores que plantam 
eucalipto. 

 

Atividade 1: Observação e registro da paisagem  

Procure fotografar a paisagem com a monocultura de eucalipto em diferentes 

ângulos.  

Antes do trabalho de observação seria interessante os alunos 

realizarem uma leitura coletiva da poesia de Ditão Virgílio, (O Saci 

e o Eucalipto) como uma forma de sensibilizá-los para a 

observação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

O SACI E O EUCALIPTO (Ditão Virgílio) 

 

1 

Um dia fui passeá 

Lá no reino incantado 

Im cima di um cupim 

Eu vi o saci sentado 

C’os zóio cheio d’água 

Que há pouco tinha chorado 

Intão lie perguntei 

Purque tava desolado 

2 

Deu um rodamoinho 

I ele me respondeu 

Oia pr’as montanha 

Óie o que aconteceu 

Prantaro uns pau cumprido 

Que depressa crescero 

Todo os bicho foro imbora 

I arguns inté morrero 

3 

É o tar calipio 

Pranta que num é daqui 

Uma mata silenciosa 

Que acabo cum tudo ali 

Os macaco foro embora 

Inté o mico e o sagui 

Que sodade do sabiá 

Do sanhaço e o bem-te-vi 

4 

Essa pranta suga a terra 

As nascente tá secano 

Nossos rio caudaloso 

Devagá vãi se cabano 

As fazenda destruída 

Pelas máquina vai tombano 

O caipira sem destino 

Pra cidade tá mudano 

5 

As casinha da fazenda 

Tamém foro derrubada 

Só tem arvres no lugá 

Quase num serve pra nada 

Ressecano nossa terra  

Ixpursando a passarada 

Num teno aonde criá 

Num alegra a madrugada 

6 

Os éixe tão morreno 

C’o veneno ispaiado 

Um tar di mata-mato 

Que seca inté a invernada 

Dão veneno pras formiga 

Que nunca é controlado 

Os tamanduás e os tatu 

Quase foro ixterminado 

7 

Já num tem fogão di lenha 
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Aonde fumo ia buscá 

Num tem mais o galinheiro 

Aonde eu ia brincá 

Cabô o chiqueiro 

Num tem porco pra ingordá 

Os caipira vai imbora 

Pur num tê onde morá 

8 

Num tem vacas leitera 

Nem bezerros a berrá 

Memo o cavalo alazão 

Já num tem o que pastá 

O galo já num canta 

Quano o dia vai crareá 

Se continuá assim 

O saci num vai guentá 

9 

C’a sombra dessa árvre 

As frô disaparecero 

A juriti anda calada 

Num canta na capoera 

João-di-barro num faz casa 

Purque num tem mais painera 

O canarinho foi imbora 

C’o sabiá-laranjera 

10 

Acabaro as argazarra 

Das bunita maritaca 

Inté mesmo as garça branca 

Já ficaro muito fraca 

Cum essa farta di água 

Tamém cabo a paca 

O sertão tá em silêncio 

C’a praga que o ataca [...] 

12 

Num tem mai o miaral 

Cresceno lá na baxada 

Pur isso o nambu 

Num pia mai na paiada 

As rolinha muito triste 

Já num faiz revuada 

Ticoc-tico já num pula 

Lá no meio da istrada 

13 

As saracura-trêis-pote 

No brejo num pode morá 

Jaçanica-bico-verde 

Num tem inseto pra pegá 

Purque sem água o brejo seca 

I num tem nada pra dá 

Os bicho morre di sede 

No seu próprio habitá 

14 

No rio num tem mai bagre, 

Nem traíra nem piaba 

Pois c’a farta di fruta 

Vem a fome e tudo acaba 

Veneno na inxurrada 

Matô o pé di goiaba 

Cabô a fruta sirvestre 

I sumiu a jabuticaba 

15 

Tamém já seco  

O Corguinho do lugá 

Morrero os lambari 

Já num tem o que pescá 

Camarão di água doce 

Num sei aonde foi Pará 

Sapo, perereca e rã 

Pararo de coaxá [...] 
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17 

Queimaro os pau podre 

Aonde os pica-pau faiz ninho 

No oco dessas madera 

É que nascia o fiotinho 

As mamangava sumiro 

Foro imbora di mansinho 

Só tem chero di calipio 

Ispaiado no caminho 

18 

Inté memo as abeia 

Conseguiro inganá 

Dizeno que essa arvre 

Muitas frô ia dá 

Mai quano os botão 

Começa a disabrochá 

Eles faiz a derrubada 

Num deixa nada sobrá [...] 

20 

Sô saci to preocupado 

Se acabá o bambu 

Cumo é que eu vô criá 

No meio do taquaruçu 

É lá aonde tamém mora 

Aquele bando di jacu 

Eles tá sumino 

Juntinho c’o anú 

21 

C’um veneno forte  

Acabaro c’o varjão 

A baxada só tem pau 

Já num pranta mai fejão 

A nossa mata nativa 

Num tem mai brotação 

C’a sombra dessa arvre 

Nada cresce nesse chão [...] 

24 

O caipira ino imbora 

Vai caba sua curtura 

Num sô contra calipio 

Mai sim a monocurtura 

Num comemo celulose 

Nem essa madera dura 

É cum sede di dinhero 

Que cometem essa locura 

25 

Na comida casera 

Num tem frango caipira 

Nem porquinho na panela 

Torresmo que se admira 

Num to teno mai abrobrera 

Tamém num tem cambuquira 

Nem toicinho no fumero 

Nem côve rasgada em tira 

26 

Home da roça apertado 

Vai morá na cidade 

I trabaia cum calipio 

Contra sua vontade 

Di veiz im quano lembra 

Que tinha felicidade 

Num canto chora escondido 

Do sertão sente saudade 

27 

Inté o vento é diferente 

Mudô a vegetação 

Diz que é reflorestamento 

Mai é inganação 

Purque logo corta tudo 

Pra celulose e carvão 
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Dexano a nossa terra  

Uma grande devastação 

28 

Pur inquanto dão imprego 

Dizeno que vai ajudá 

Num passa muito tempo 

Pra tudo isso caba 

Dexam tudo destruído 

I saem pra ôtro lugá 

Fica prá trais a miséria 

I a fome vai se ispaiá 

29 

Inté mesmo a capelinha 

Aonde o povo ia rezá 

Foi fechada a portera 

Prá num podê entrá 

Tentam acabá c’a festa 

Que é tradição do lugá 

Se dexá trocam pur pau 

Inté os santo do artá  

30 

Me chamaro di marvado 

Pela minha isperteza 

Gosto di traquinage 

Num sô mau cum certeza 

O que quero é defendê 

A nossa maió riqueza 

Eu sô fio dessa terra 

Brigo pela natureza [...]  

32 

Dê um grito di alerta 

Peça pr’o povo ajudá 

Num deixe o calipio 

C’o sertão acabá 

Esse deserto verde 

Pôco tem e nada dá 

Sô da terra das parmera 

Aonde canta o sabiá 

FIM

 

 

Anote as informações sobre como o eucalipto impacta os seguintes elementos: 

Elementos Impactos 

ÁGUA  

SOLO  

VEGETAÇÃO  

FAUNA  

MORADORES  
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Entrevista com um morador que seja referência de tradição caipira na 
região. 

Catuçaba: Sr. Renô Martins/Sr Lauro Faria (mestres de cavalhada).  Vila de 
Catuçaba (bairro da Cachoeirinha) 

 

1) Antes de iniciar a conversa com o Sr. Renô é preciso apresentá-

lo aos alunos para que eles reconheçam a importância e a 

oportunidade de conhecer uma pessoa portadora da identidade 

cultural da região. 

2) Ouça com os alunos a canção Romaria (Renato Teixeira) e discuta com os alunos as 

características da cultura caipira apresentada pela música. Rodolfo: (colocar no CD 

ou no Pen drive) 

Outras sugestões: Elpídio dos Santos 

 

Objetivos: 

• Conhecer as principais festas da região do Vale do Paraíba 

• Reconhecer e valorizar os elementos da cultura caipira 

• Conhecer e analisar as mudanças que têm dificultado a manutenção da 
cultura caipira. 

 

[...] conhecer a sabedoria de seu Renô Martins – ou Renô Martins, ele é 
reconhecido das duas formas – é algo inesquecível e totalmente justificável 
para quem simplesmente mantém viva a tradição do brão, do calango, da folia 
de Reis e é um dos líderes da Cavalhada de São Pedro de Catuçaba, uma das 
mais antiga do país e que se mantém em plena atividade. 

Perguntado sobre qual sua principal característica seu Agenor não titubeia: 
“sou caipira o quanto foi meu pai e meu avô e, com orgulho viu”. Vive da 
produção de pinhão e pecuária leiteira e da venda de um pequeno bar que 
improvisa na sua casa. Mas, como ele próprio diz, “são atividades que não 
rendem quase que nada, mas necessidade na roça não se passa não, a gente 
tem muito amigos” 

E surge daí uma das manifestações culturais pela qual seu Agenor é 
conhecido, os cantos de Brão. Como não possui equipamentos, quando 
precisa limpar um pasto, preparar o arado ou mesmo colher é necessária a 
ajuda de mais pessoas. Sem dinheiro para pagar os ajudantes recolhe-se a 
uma tradição de mutirão em que todos ajudam e recebem a ajuda na ocasião 
que necessitarem. Como o trabalho é pesado eles passam o dia cantando em 
um misto de trabalho e adivinhação. Os cantos são sempre bem altos para que 
todos escutem e contam com a participação dos demais instigando respostas 
ou adivinhações. 

Findo o trabalho é momento de comer também em grupo, de tocar a viola 
caipira, relembrar danças típicas como a do sabão e relembrar as 
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apresentações de calango que praticamente não existem mais na região de 
São Luiz do Paraitinga. Quando chega o fim do ano, este mesmo grupo de 
amigos que planta junto, colhe junto, sofre junto nas dificuldades alheias, 
reúne-se em devoção e adoração ao Menino Jesus e sai pela zona rural 
visitando os presépios e entoando os cantos característicos das folias de Reis. 

Essa é a vida de seu Agenor, uma vida que apesar das inúmeras dificuldades, 
com toda certeza, causa inveja a maioria das pessoas de nosso mundo 
moderno. 

João Rafael Cursino e Galvão Frade 

Disponível em: < http://www.renomartins.com.br/> Acesso em 18 de fev de 2015. 

 

Verificar com os alunos quem conhece ou quem já viu o canto do 

Brão. Como tornar mais concreto para o aluno esta manifestação 

cultural? Talvez criar um canto de trabalho coletivo para o 

momento de preparar a apresentação final para toda a escola... 

 

 

Roteiro de conversa com Sr. Renô Martins: (Anote no seu caderno as 
respostas do seu entrevistado). 

• O que é ser caipira? 

• Você se considera caipira? 

• Qual é o seu trabalho? 

• Quais são as maiores dificuldades enfrentadas para conseguir uma renda 
necessária para sobreviver? 

• Conhece a música caipira, as danças, comidas típicas da região?  

• Sabe tocar viola? 

• Que festas populares acontecem aqui? 

• Os moradores da região participam das atividades? 

• O Senhor acha importante as pessoas continuarem  realizando estas festas 
caipiras? Por quê? 
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II.1.2. Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia 

 

 

 

O Núcleo Santa Virgínia do Parque Estadual Serra do Mar foi criado em 02 de 
maio de 1989, por meio das desapropriações das fazendas Santa Virgínia e 
Ponte Alta. Atualmente, possui uma área de 17.500 ha, sendo 68% de suas 
terras de domínio público e 32% de áreas particulares. 

Sua sede administrativa e mais três bases de proteção e pesquisa 
denominadas: Puruba, Catuçaba e Itamambuca, estão localizadas no município 
de São Luiz do Paraitinga, sendo a base de proteção e uso publico Vargem 
Grande, situada no município de Natividade da Serra. 

A unidade de Conservação esta distribuída na região denominada como auto 
Vale do Paraíba no reverso da Serra do Mar. Seu maior atributo é proteger 
parte da maior porção de florestas intactas do Vale do Paraíba. A vegetação 
denominada Mata Atlântica é composta por Floresta Ombrófila Densa Montana 
e Floresta Ombrófila Alto Montana, onde ainda existem várias espécies da flora 
e da fauna ameaçadas de extinção. 

Protege um dos principais formadores do Rio Paraíba do Sul conhecido como 
Rio Paraibuna. Este importante corpo hídrico é formado por diversas 
cachoeiras e corredeiras, diariamente visitadas por turistas em busca de 
aventura e da prática de rafting em águas límpidas e despoluídas. Além disso, 
possui seis trilhas abertas ao público, passando por mirantes, cachoeiras e 
diversas formações florestais do Bioma Mata Atlântica. Recebe anualmente, 
cerca de sete mil visitas monitoradas, sendo a maioria do público visitante 
composta por estudantes de 1°e 2° graus. 

 

Disponível em:  
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< http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-serra-do-mar-nucleo-santa-virginia/sobre-o-parque/> 
Acesso em: 18 de fev. de 2015. 

Objetivos: 

• Conhecer as características principais do bioma Mata Atlântica. 

• Identificar e reconhecer a importância da preservação do bioma Mata 
Atlântica. 

• Analisar o papel da vegetação para formação do solo e da água. 

• Conhecer e analisar os principais problemas enfrentados pelo Núcleo Santa 
Virgínia. 

• Compreender a importância das Unidades de Conservação. 

• Identificar como o Parque pode contribuir para o desenvolvimento 
sustentável da região. 

• Compreender os conflitos sociais( desapropriações) gerados e quais as 
soluções encontradas. 

 

Professores de Educação Física podem trabalhar com alunos 

atividades físicas preparatórias para a caminhada na trilha. 

 

 

Caminhando pela Trilha. 

Obtenha e anote as seguintes informações: 

1) Qual é o nome da trilha que você irá percorrer? Qual é a sua extensão? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2) Você irá observar ao longo da trilha, os vários estágios de recuperação da 
vegetação deste trecho do Parque. Procure se informar sobre: 

 

a) Qual era a atividade econômica que ocorria nesta área antes de se tornar 
uma área de Preservação? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

b) Quais são os estágios de recuperação da vegetação que podem ser 
observados?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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c) Quais são as características de cada um deles? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

d) Anote o nome e fotografe algumas espécies endêmicas da Mata Atlântica. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

e) Qual é o papel da vegetação para a preservação do solo e da água? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

f) Elabore um desenho (croqui) reproduzindo o trajeto percorrido na trilha, 
informando em seu desenho os vários estágios de recuperação da Mata 
Atlântica. 
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Roteiro de conversa com o responsável pelo Núcleo Santa Virgínia. 
(Anote no seu caderno as respostas) 

• O que é uma Unidade de Conservação? 

• Por que elas foram criadas? Quando isso aconteceu? 

• Por que foi criado o Núcleo Santa Virgínia? 

• De onde vem o dinheiro para realizar o trabalho no Núcleo? 

• Existem famílias que moram dentro do Parque? 

• Elas precisam respeitar alguma regra especial? Por quê? 

• Como o governo fiscaliza o respeito às leis ambientais para proteger o 
Núcleo Santa Virgínia? 

• Quais são os maiores problemas enfrentados por este núcleo? 

• Quais são os maiores atrativos deste Parque? 

• O parque recebe muitos turistas? 

• O turismo é bom ou ruim para o Parque? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

II.2. CONHECENDO A ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ 

DO PARAITINGA 

 

Observe o mapa abaixo. 

Trace o trajeto que realizaremos na área urbana de São Luiz do Paraitinga. 

 

 

 

Trabalhe com os alunos a localização de cada área ou local a ser 

visitado. Peça aos alunos que localizem e marquem no mapa o 

trajeto e os locais a serem visitados. Este mapa poderá ser 

reproduzido em escala ampliada para trabalhar as informações 

coletadas em cada local. Também será útil para realizar a maquete 

proposta pela área de Arte. 

Se necessário, os textos disponíveis no Manual do Professor a respeito da formação da 

cidade de São Luiz do Paraitinga. Procure sensibilizar os alunos para a riqueza do 

casario e dos prédios públicos de São Luiz do Paraitinga. Ainda em sala de aula 

procure discutir conceitos como patrimônio material e imaterial, bem como a 

importância da sua preservação como forma de reconhecer a identidade do Lugar e 

dos seus habitantes. 

Retome as estrofes da música de Elpídio, da abertura da apostila, e discuta quais os 

elementos presentes nesta letra que nos ajudam a compreender a formação de cidade, 

bem como suas características históricas presentes até hoje. 

Relembre aos alunos que o trabalho de campo que será realizado na zona urbana tem 

vários objetivos, procure discuti-los antes da saída pela cidade. 
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Objetivos: 

• Reconhecer a história da formação da cidade de São Luiz do Paraitinga 
presente nos casarios, nos prédios públicos, nas praças, nas ruas. 

• Reconhecer na arquitetura local, as diversas formas geométricas e o 
traçado das ruas (Matemática: geometria, Arte: perspectiva). 

• Compreender como os vários ciclos econômicos vividos por São Luiz do 
Paraitinga podem ser lidos na paisagem urbana. 

• Reconhecer e compreender porque o município de São Luiz do Paraitinga é 
um patrimônio cultural da sociedade brasileira. 

• Compreender o significado de patrimônio material e imaterial. 

• Valorizar a importância da preservação do patrimônio cultural como um 
elemento formador da identidade de um povo. 

• Compreender o que os moradores atuais pensam sobre o viver e o 
trabalhar em São Luiz do Paraitinga (Matemática: Gráfico) 

• Identificar e analisar os novos desafios socioeconômicos e culturais para o 
desenvolvimento sustentável do município de São Luiz do Paraitinga. 

 

Atividades a serem realizadas: 

• Visita ao Mirante (Torre) no bairro Alto do Cruzeiro 

• Casa Oswaldo Cruz - Igreja do Rosário - Rua do Carvalho - Rua Floresta 

• Igreja Matriz 

• Núcleo do Centro Histórico 

 

II.2.1. Visita ao Mirante (Torre) no bairro Alto do Cruzeiro  

       

Inserir mapa topográfico deste trecho para que os alunos possam 

observar a paisagem e localizar seus elementos no mapa 

topográfico.                           

O mapa topográfico poderá ser muito útil para a elaboração da 

maquete proposta pelas áreas de Artes e Matemática, já que poderá auxiliar os alunos 

a trabalharem com escala. 

 

Objetivos: 

• Apreender e aprimorar habilidades de registros escritos, fotográficos e de 
desenhos da paisagem. 

• Analisar a paisagem para reconhecer a área urbana e rural do município de 
São Luiz do Paraitinga. 

• Compreender o processo histórico de formação e ocupação da região. 

• Identificar na paisagem os vários usos do solo. 

• Identificar os principais impactos ambientais da região. 
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• Observar os diversos usos do espaço público. 

 

Atividade 1: No Caminho do Mirante (Torre)  

Observe e registre as diversas atividades realizadas pelas pessoas no trajeto 
através de fotos e desenhos. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Atividade 2: Ao chegar ao Mirante  

Observe e registre o que você e os seus colegas sentiram fisicamente (medir 
pulsação na saída e na chegada) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Atividade 3: A partir do Mirante 

Observe, identifique e registre elementos importantes na paisagem. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Observe a paisagem e faça registros fotográficos e desenhos das 
características que você está observando. Utilize, se necessário, algumas 
orientações listadas abaixo.  

 

Professores de Artes tem uma proposta para os desenhos de 

observação 

 

Rodolfo: Checar com os professores de artes (Incluir folhas extras na apostila 
ou os alunos levarão um kit para desenho?) 

 

Observe a paisagem e anote as informações no quadro abaixo: 

Relevo: Como é o relevo que 
você está observando? 

 

 

Uso do solo: Quais são as 
atividades realizadas pelos 
homens presentes na paisagem? 
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(Há plantações? Do que? Há 
criação de animais? Quais 
animais? Há ocupação urbana? 
Estradas? etc). 

 

Vegetação: Qual é o Bioma desta 
região? Como ele se encontra? 
(está preservado, há fragmentos 
de mata, há reflorestamento, etc.)  

 

 

Fauna: Há animais presentes 
nesta paisagem? 

 

 

Impactos ambientais visíveis: 
Você consegue perceber se há 
impactos ambientais? (Ex.: 
desmatamento, erosão, etc.) 

 

 

 

Aproveite este momento em que você está tendo uma visão panorâmica da 
cidade e observe e registre, através de fotos ou desenhos, locais onde ocorrem 
a prática de atividades físicas, observe também locais onde poderiam ser feitos 
atividades de lazer.   

 

Agora que você já realizou todas as atividades propostas para o Mirante, 
vamos olhar a cidade de perto.  

 

 

Descendo do Mirante  

 

Sugestão de Roteiro a partir da descida: 

1) Rua do Cruzeiro  
2) Rua Manoel Paulino Cloar (Manezinho Pedreiro: rua ao lado da Casa 

Oswaldo Cruz)  
3) Casa Oswaldo Cruz - Lanche no Bosque Oswaldo Cruz 
4) Caminhar em direção à Igreja do Rosário 
5) Igreja do Rosário  
6) Rua do Carvalho (primeiro núcleo, início do povoado) 
7) Rua da Floresta (passagem dos tropeiros) 
8) Igreja Matriz (observação do núcleo histórico a partir da escadaria) 
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9) A partir deste ponto, cada grupo realizará um dos roteiros sugeridos 
abaixo. 

 

Roteiros Sugeridos 

 

Centrinho (ponto de referência: Coreto) 

1) Centro Histórico (ciclo do café) 
2) Rua 31 de Março (calçadão com coretinho)  
3) Antigo Cinema (prédio do Banco do Brasil) 
4) Centro Cultural 
5) Instituto Elpídio dos Santos 

 

Em volta do Mercado Municipal (ponto de referência: Mercado) 

1) Mercado Municipal 
2) Orla Fluvial (enchente, bairro Verdeperto) 
3) Capela das Mercês 
4) Instituto Elpídio dos Santos 

 

 

II.2.2. Casa Oswaldo Cruz - Igreja do Rosário - Rua do Carvalho - 

Rua Floresta 

 

Objetivos: 

• Identificar o primeiro núcleo de ocupação da cidade e relacioná-lo ao 
tropeirismo e ao ciclo do café. 

• Conhecer características da arquitetura colonial. 

 

Atividade: Observação, registro fotográfico e de desenho. 

Fotografe e/ou desenhe: as ruas, o casario, a paisagem, o Rio Paraitinga, etc.. 

Sugestão: atividade dirigida pela área de História ou Geografia, com auxílio de 
Artes. 

 

Por que a cidade nasce neste local? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Quais as características das casas do período colonial? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Qual a importância dos tropeiros para a formação da cidade? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Qual o uso das primeiras casas nos dias de hoje? Permanece o mesmo? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Atividade:  Igreja Nossa Senhora do Rosário e Rua do Carvalho 

 

Procure se informar e anote: 

 

Quando a igreja foi fundada? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Quais são as suas características arquitetônicas? 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Por que ela se encontra neste local? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Identifique a escadaria ao lado da igreja. Quem a construiu? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Observe o casario da Rua do Carvalho e procure se informar sobre o padrão 
arquitetônico das casas construídas nesta rua. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Atividade: Rua do Carvalho e Rua Floresta 

 

Procure se informar e anote: 

 

Quais as características do calçamento da Rua da Floresta? Por que foi feito 
desta maneira? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

II.2.3. Igreja Matriz 

 

Atividade: Registro Fotográfico e/ou Desenho 

 

Procure se informar: 

 

1) Quando esta igreja foi fundada? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2) Quais as principais características da sua arquitetura? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3) Ela é uma referência importante na cidade? Por quê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4) Como ela foi atingida pela grande enchente de 2010? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



44 

 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5) Como foi o seu processo de reconstrução? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6) Ela é um patrimônio material ou imaterial? Por quê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

II.2.4. Núcleo do Centro Histórico  

 

Para esta atividade é necessário selecionar o casario, praças, 

igrejas e edifício públicos que os alunos deverão observar. Os 

alunos poderão ser divididos em grupos e cada grupo visitar alguns 

dos edifícios selecionados. 

O trajeto a ser realizado pelo Centro Histórico da cidade pode ser realizado de forma 

lúdica, como por exemplo, através de uma atividade montada previamente de caça ao 

tesouro. 

 

Atividade: Percorrendo o núcleo do Centro Histórico 

 

Selecione alguns casarios/edifícios ou igrejas  para serem 

observados, fotografados e/ou desenhados. 

 

 

Vamos iniciar nosso trajeto a partir da Escadaria da Igreja Matriz observando o 
casario e a Praça Oswaldo Cruz. A partir de agora siga em frente e realize suas 
atividades pelas ruas do centro histórico. 
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Anote as informações dos locais que você deve observar: 

 

1) Por que este casario/edifício foi escolhido? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2) Em que ano foi construído? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3) Quais são suas principais características arquitetônicas? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4) Qual a sua importância para a identidade da cidade? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Atividade: Visita ao Instituto Elpídio dos Santos 

 

Após a leitura e observação do acervo presente no Instituto procure anotar: 
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1) O que é patrimônio material? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2) O que é patrimônio imaterial? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3) Qual a importância da preservação destes patrimônios para a cultura da 
sociedade brasileira? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4) Caso você tivesse que selecionar apenas um dos elementos do patrimônio 
cultural de São Luiz do Paraitinga que você acha mais relevante em ser 
preservado. O que você escolheria? Justifique porque fez esta escolha? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Atividade: Entrevistando os moradores e os trabalhadores do núcleo 
urbano de São Luiz do Paraitinga. 

 

Dependendo dos objetivos que se pretende trabalhar com os alunos, 

o roteiro de entrevista deve ser adaptado. Como por exemplo, se o 

interesse for trabalhar com a opinião dos jovens sobre as suas 
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perspectivas de vida em São Luiz do Paraitinga, há a necessidade de elaborar um 

roteiro com questões adequadas para a entrevista. 

Sugestão: os professores de matemática podem tabular alguns dos resultados de cada 

sala de aula e elaborar alguns gráficos e tabelas. 

 

Roteiro de entrevista: (anote as informações em seu caderno) 

 

Perfil do Entrevistado: 

Nome completo: __________________________________________________ 

Idade: ____________   Local de nascimento: __________________________ 

Caso tenha nascido em outra cidade, por que veio morar em São Luiz? 
_______________________________________________________________ 

Escolaridade: ___________________ Ocupação: _______________________ 

Renda Familiar: _____________Quantas pessoas moram na residência: _____ 

Bairro onde mora: ________________________________________________ 

 

Investigue e anote em seu caderno. 

a) Como avalia a qualidade de vida no lugar (serviços públicos: saúde, escola, 
infraestrutura, etc). 

b) Quais são as festas que acontecem na cidade? Como participa? 

c) Qual o papel das festas para a cidade? 

d) Como avalia a atuação do poder público local  

e) Como avalia o cultivo do eucalipto na região?  

f) Como avalia o papel do turismo para a cidade e seus moradores? 

 

Para entrevistar cada uma destas pessoas há a necessidade de se 

elaborar um roteiro específico de entrevista.  

Uma mesma sala de aula pode ser dividida em vários grupos, e 

cada um dos grupos se responsabilizará por entrevistar uma dessas 

pessoas. Assim, ao final do trabalho haverá um material riquíssimo 

em cada sala de aula para ser trabalhado coletivamente. 

Sugestão de pessoas a serem entrevistadas para trabalhar a questão cultura de São 

Luiz do Paraitinga: 

• Arquiteta Julia – trabalhou na reconstrução do patrimônio após a enchente de 

2010; dados sobre o tombamento da capela. 

• Dona Rosa e Corvo (trabalham na produção das fantasias do carnaval). 

• Parê (carnaval, festa do Divino, música ) 

• Pai do Carlos Charles( Folia de Reis) Benito (foliões: para discutir a importância 

do carnaval). 
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• Desenhista do EJA 

• Músicos: Toninho Aguinaldo Salinas, etc. FANFARRA E CORPORAÇÃO 

MUSICAL, Galvão Frade, Camilo Frade, Marco Rio Branco, pessoal da banda 

Confrete, compositores de marchinhas e tantos outros que vocês conhecem. 

• Benito Campos (quem foi Juca Teles?) 

• Dorvo (cozinheiro da Festa do Divino); festeiros. 

• Senhor Geraldo (Contador de Histórias) 

• Zé Luiz do carro de boi 

• Pedro Santo 

• Zezé do Miquelim, Afonso Pinto, Curiango. 

 

Atividade: Percorrendo a Orla Fluvial e o Bairro Ver de perto 

 

Observar a paisagem e registrar com fotos, desenhos e anotações as 
seguintes informações: 

1) Quais são as características do casario desta área da cidade? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2) Quando o Bairro Ver de perto foi fundado? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3) A construção deste bairro trouxe alguma mudança para a dinâmica 
ambiental do Rio Paraitinga? Por que?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

  



49 

 

 

 

 

DEPOIS 

(Como será o fechamento?) 

 

http://www.adorosaoluizdoparaitinga.com.br/images/200029241-4a7c24b75b-
public/S%C3%A3o+Luiz+do+Paraitinga+fotos+%289%29.jpg 
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III. DEPOIS 

QUEM SOMOS NÓS? 

 

 

Chegamos a etapa final do nosso projeto. Com certeza os alunos e 

os professores terminam esse trabalho muito mais enriquecidos e 

conhecedores de nossa história e identidade. 

Assim como em outras metodologias de ensino-aprendizagem, o 

estudo do meio pressupõe uma etapa posterior ao trabalho de campo. Esta etapa é 

fundamental, pois sintetiza todo o processo vivido e dá a dimensão do que foi 

trabalhado e aprendido tanto para o aluno como para o professor. 

Uma vez que finalizamos a etapa preparatória do processo (ANTES) com uma 

produção onde a questão norteadora era “Quem é você?” acreditamos que neste 

momento de fechamento (DEPOIS), seja pertinente retomarmos a questão inicial e o 

título da nossa apostila, propondo um trabalho que possa responder a nossa 

provocação inicial. 

Portanto, sugerimos que a produção final responda à seguinte pergunta: 

Afinal de contas, “Quem Somos Nós?” 

Sugestão: produção textual, seminário, uma exposição, um evento do sétimo ano para 

toda a escola, com diversos produtos (maquetes, exposição de fotos, jornal, blog, 

apresentação musical, ou de dança, gincana por pontos da cidade ou do campo 

representados na quadra...ou na escola, ou mapa). 
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MANUAL DO PROFESSOR 
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IV. MANUAL DO PROFESSOR 

 

Caro (a) Professor (a) 

 

 

O lugar é uma beleza,  

eu tenho certeza... você vai gostar 

Elpídio dos Santos 

 

 

 

O tema escolhido, IDENTIDADE CULTURAL, demanda um esforço 
interdisciplinar de compreensão. A IDENTIDADE CULTURAL de um indivíduo, 
de um lugar, de uma cidade ou de um país é um produto histórico e social, em 
constante transformação, elaborado a partir das relações econômicas, sociais, 
políticas e culturais que cada sociedade produz ao relacionar-se em si e com o 
ambiente onde vive. Para compreendê-la, é necessário estabelecermos 
conexões entre conceitos oriundos da Geografia, da História, da Biologia, das 
Artes, da Sociologia, da Antropologia. 

 

Acreditamos que o conhecimento que os alunos constroem sobre os seus 
lugares de vivência são a base para a formalização de conceitos e 
conhecimentos para entender o mundo e a si mesmo. Estudar nosso lugar nos 
ajuda a compreender como os processos atuais de globalização atuam em 
nossas vidas e na organização do espaço em que estamos inseridos, pois as 
identidades, tanto pessoais quanto dos lugares, vem sendo posta à prova 
diante das mudanças que estão ocorrendo de forma cada vez mais rápida, 
profunda e abrangente. Segundo Antony Giddens (1990, p.6) à medida em que 
áreas diferentes do globo são postas em interconexão umas com as outras, 
ondas de transformação social atingem virtualmente toda a superfície da terra" 
— e a natureza das instituições modernas. 

 

É neste sentido que nos parece muito pertinente que as escolas de São Luiz do 
Paraitinga possam oferecer aos seus jovens a possibilidade de refletirem sobre 
a sua própria identidade e a identidade deste lugar, reconhecendo o que há de 
permanência e o que tem sido ameaçado diante destes processos de 
transformações econômica e cultural. Porque falar do lugar em que vivemos é 
também falar sobre nós mesmos. A construção do futuro deve vir de um 
processo consciente de quem somos e para onde queremos ir.  Esta conquista, 
que o processo de conhecimento oferece aos jovens é estruturante para 
construção de uma sociedade democrática. 
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IV.1. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTUDO DO MEIO 

COMO METODOLOGIA 

 

Ressaltamos que o sucesso de um estudo do meio junto aos alunos se dará na 
medida em que os alunos reconheçam neste projeto de trabalho uma 
oportunidade de aprender, de forma significativa, conteúdos que dizem respeito 
às suas vidas. Além de contribuir para que aprendam temas e assuntos sobre o 
lugar e o mundo em que vivem. A construção destes significados se dará na 
medida em que o trabalho de estudo do meio seja compreendido como uma 
metodologia de produção de conhecimento que precisa cumprir basicamente 
três etapas: 

 

A primeira delas refere-se à preparação dos alunos antes do trabalho de 
campo. Nesta etapa os alunos devem compreender quais os objetivos deste 
projeto; quais os objetivos de cada atividade a ser realizada em campo; e 
também devem ser preparados para entenderem como devem realizar cada 
atividade. 

 

A segunda etapa diz respeito ao trabalho de campo propriamente dito. 
Nesta etapa cada aluno deve estar preparado e consciente da intencionalidade 
de cada uma das atividades propostas. Assim terão condições de realizar as 
atividades com autonomia e criatividade. 

 

A terceira etapa diz respeito à sistematização e elaboração sobre o 
material coletado em campo. Nesta etapa os alunos também precisam ter 
clareza do que se espera deles para que realizem as sínteses e as análises 
necessárias sobre o material recolhido em campo. 
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IV.2. CONCEITOS ESTRUTURANTES DO PROJETO 

 

Identidade 

A identidade cultural é um sistema de representação das relações entre 
indivíduos e grupos, que envolve o compartilhamento de patrimônios comuns 
como a língua, a religião, as artes, o trabalho, os esportes, as festas, entre 
outros. É um processo dinâmico, de construção continuada, que se alimenta de 
várias fontes no tempo e no espaço. 

 

Formação socioespacial 

O conceito de formação socioespacial, é oriundo do desenvolvimento da 
categoria do materialismo histórico, denominada formação econômico- social. 
Milton Santos foi um dos geógrafos responsáveis por este desenvolvimento, e 
sua visão está embasada no pressuposto de que “os modos de produção 
tornam-se concretos numa base territorial historicamente determinada [...] as 
formas espaciais constituem a linguagem dos modos de produção”. (SANTOS, 
1977) Assim a formação socioespacial, ou formação espacial, explica que a 
sociedade só se torna concreta através de seu espaço. Desta forma não há 
como se falar em espaço e sociedade como se fossem coisas separadas que 
se reúnem a posteriori, mas sim de formação socioespacial. 

 

Território 

[..] o território não é apenas o conjunto de sistemas naturais e de sistemas de 
coisas superpostas, o território tem que ser entendido como território usado, 
não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A 
identidade é o sentimento de pertencer aquilo que nos pertence. O território é 
fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e 
espirituais e do exercício da vida. (SANTOS, 2007). 

 

Lugar 

O conceito de lugar será um referencial conceitual de extrema importância 
neste projeto. Ele será utilizado a partir da compreensão de que cada lugar, 
embora esteja ligado a uma dada totalidade, apresenta particularidades, a 
partir da função que ocupa na cidade e pelo uso realizado pelos seus 
habitantes. Segundo a geógrafa Ana Fani, “assim, as relações que os 
indivíduos mantêm com os espaços habitados se exprimem todos os dias nos 
modos de uso, nas condições mais banais e acidentais, na vida cotidiana. 
Revela-se como espaço passível a ser sentido, pensado, apropriado e vivido 
pelo indivíduo por meio do corpo, pois é com todos os seus sentidos que o 
habitante usa o espaço, cria/percebe os referenciais, sente os odores dos 
lugares, dando-lhes sentido. [...] São, portanto, os lugares que o homem habita 
dentro da cidade e que dizem respeito a sua vida cotidiana, lugares como 
condição de vida, que vão ganhando o significado dado pelo uso (em suas 
possibilidades e limites)”. CARLOS, Ana Fani Alessandri. Espaço-tempo na 
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metrópole: a fragmentação da vida cotidiana. São Paulo:Contexto.2001, 
p.35-36. 

 

Paisagem 

“Uma região produtora de algodão, de café ou de trigo. Uma paisagem urbana 
ou uma cidade de tipo europeu ou de tipo americano. Um centro urbano de 
negócios e as diferentes periferias urbanas. Tudo isso são paisagens, formas 
mais ou menos duráveis. O seu traço comum é ser a combinação de objetos 
naturais e objetos fabricado, isto é, objetos sociais e ser o resultado da 
acumulação da atividade de muitas gerações. 

Em realidade, a paisagem compreender dois elementos: 

1. Objetos naturais, que não são obra do homem nem jamais foram tocados 
por ele. 

2. Objetos sociais, testemunhas do trabalho humano no passado, como no 
presente. 

A paisagem não tem nada de fixo, de imóvel. Cada vez que a sociedade passa 
por um processo de mudança, a economia, as relações sociais e políticas 
também mudam, em ritmos e intensidades variados. A mesma coisa acontece 
em relação ao espaço e a paisagem que se transforma para se adaptar às 
novas necessidades da sociedade.” (SANTOS, Milton. Pensando o Espaço do 
Homem. São Paulo:Editora Hucitec. 1997. P.37) 
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IV.3. PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

O patrimônio cultural é o conjunto de manifestações, realizações e 
representações de um povo. Ele está presente em todos os lugares e 
atividades: nas ruas, em nossas casas, em nossas danças e músicas, nas 
artes, nos museus, escolas, igrejas e praças. Nos nossos modos de fazer, criar 
e trabalhar. Nos livros que escrevemos, na poesia que declamamos, nas 
brincadeiras que fazemos, nos cultos que professamos. Ele faz parte de nosso 
cotidiano, forma as identidades e determina os valores de uma sociedade. É 
ele que nos faz ser o que somos. 

 

[...] 

A escola, a partir da participação ativa dos professores, monitores, 
coordenadores e estudantes, pode oferecer oportunidades de reflexão e 
aprofundamento do conhecimento partindo do contexto sócio-cultural e 
ambiental de seu entorno. Ali estão nossas raízes – nossas referências 
culturais mais próximas. É a partir delas que podemos propor reflexões sobre o 
que esse patrimônio representa ou pode vir a representar. 

 

 

IV.3.1. Referências Culturais 

“... são edificações e são paisagens naturais. São também as artes, os ofícios, 
as formas de expressão e os modos de fazer. São as festas e os lugares a que 
a memória e a vida social atribuem sentido diferenciado: são as consideradas 
mais belas, são as mais lembradas, as mais queridas. São fatos, atividades e 
objetos que mobilizam a gente mais próxima e que reaproximam os que estão 
longe, para que se reviva o sentimento de participar e de pertencer a um grupo, 
de possuir um lugar. Em suma, referências são objetos, práticas e lugares 
apropriados pela cultura na construção de sentidos de identidade, são o que 
popularmente se chama de raiz de uma cultura.” 

[...] 

O melhor guardião do patrimônio cultural é sempre seu dono. São as pessoas 
que o fabricam, o praticam, moram nele, ou em seus arredores ou, em termos 
mais gerais, são as pessoas para as quais esse patrimônio tem importância 
direta, por estar intimamente associado às suas vidas. A proposta da Educação 
Patrimonial na escola é envolver a comunidade escolar no reconhecimento e 
valorização dos bens culturais e das pessoas que formam o patrimônio cultural, 
e que estão bem ao nosso lado. 

Bens culturais e patrimônio cultural Na nossa vida pessoal aquilo a que 
atribuímos valor se torna um bem – algo que buscamos manter, preservar, pois 
nos enriquece de alguma forma. Ao falarmos do nosso patrimônio cultural, nos 
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referimos ao conjunto de bens que constituem a nossa cultura, algo que nos 
enriquece enquanto povo.2 

 

A noção de patrimônio hoje está ampliada. Conforme as palavras do ex-
Ministro da Cultura Gilberto Gil  

[...] pensar em patrimônio agora é pensar com transcendência, além 
das paredes, além dos quintais, além das fronteiras. É incluir as 
gentes, os costumes, os sabores, os saberes. Não mais somente as 
edificações históricas, os sítios de pedra e cal. Patrimônio também é 
o suor, o sonho, o som, a ginga, a energia vital , e todas as formas de 
espiritualidade da nossa gente. O intangível, o imaterial.3 

 

IV.3.2. Patrimônio Cultural Imaterial 

Pioneiro de uma concepção ampla e diversificada de patrimônio cultural e de 
sua documentação e promoção, Mário de Andrade fez mais: foi um dos 
mentores da criação, em janeiro de 1937, do então Serviço, hoje, Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan, primeira instituição 
governamental voltada para a proteção do patrimônio cultural do país. 

A preservação de bens culturais de natureza imaterial já estava 
prevista no anteprojeto que deu origem a essa instituição, elaborado 
pelo poeta modernista Mario de Andrade, um dos intelectuais 
responsáveis por sua fundação. Numa visão retrospectiva, se pode 
afirmar que os primeiros registros de bens culturais de natureza 
imaterial foram realizados naquele período, durante as expedições do 
escritor pelo Nordeste brasileiro, ocasião em que valioso material 
audiovisual e textual sobre danças e ritmos populares da região foi 
recolhido.’4 

Esse pioneirismo é também registrado em texto do ministro da Cultura Gilberto 
Gil:5 

A idéia de ampliar o raio de proteção, de preservação, e de 
valorização dos bens simbólicos de nosso povo foi, na verdade, 
sugerida por Mario de Andrade, no contexto do nascimento do Iphan, 
quando a consciência de preservação da memória nacional começou 
a se enraizar na sociedade brasileira.’ 

Mário de Andrade contou, nessa tarefa, com vários parceiros e sucessores, 
entre eles Luis da Câmara Cascudo, Edison Carneiro, Renato de Almeida. Nos 
anos 50, vários deles se mobilizaram em torno da Comissão Nacional de 
Folclore, criada em 1947, no governo do General Eurico Gaspar Dutra, com 
ramificações em inúmeros estados brasileiros. Esse movimento foi base para a 
criação, em 1958, da Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, que, por sua 

 
2 Ministério da Educação e Ministério da Cultura. Programa Mais Educação. Brasil. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=3838>. Acesso em 10. Out.2014. 
3 BRAGA. Oliveira. Emanuel. Memória, Patrimônio e Cidadania. Educação patrimonial: orientações ao 

professor. 2 imp. – João Pessoa: Superintendência do Iphan na Paraíba, 2011. 

p.20. 
4 Informe sobre o Estado da Proteção do Patrimônio Cultural Imaterial no Brasil. Brasília: Iphan, 2004. 
5 Relatório Final das Atividades da Comissão e do Grupo de Trabalho do Patrimônio Imaterial. Em: O 

Registro do Patrimônio Imaterial: dossiê final das atividades da Comissão e do Grupo de Trabalho do 

Patrimônio Imaterial. Brasília: MinC/Iphan/Funarte, 2ª ed., 2003, p. 07. 
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vez, deu origem ao Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, hoje 
incorporado ao Iphan. 

[...] 

Essas ações e a reflexão sobre a importância dos bens culturais imateriais 
como referências fundamentais para vários grupos formadores da sociedade 
brasileira contribuíram para sensibilizar o Congresso Nacional a incluir o tema, 
de maneira contundente e afirmativa, na Constituição Federal promulgada em 
1988, que estabeleceu: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem: 

I – as formas de expressão; 

II – os modos de criar, fazer e viver; 

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; 

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

Parágrafo 1. O poder público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação. 

[...] 

Não existe consenso no plano internacional ou no nacional sobre o termo que 
melhor define o conjunto dos bens culturais de natureza imaterial. Aqui e ali 
são utilizadas expressões como “patrimônio cultural intangível”, “patrimônio 
cultural imaterial”, “cultura tradicional e popular”, “patrimônio oral”, “patrimônio 
vivo”, etc. 

No Brasil, o Iphan e o Ministério da Cultura optaram por adotar a terminologia 
estabelecida no artigo 216 da Constituição Federal de 1988, mas com a 
ressalva de que: 

Não há dúvida de que as expressões patrimônio imaterial e bem 
cultural de natureza imaterial reforçam uma falsa dicotomia entre 
esses bens culturais vivos e o chamado patrimônio material. Por outro 
lado, contudo, com essa definição, delimita-se um conjunto de bens 
culturais que, apesar de estar intrinsecamente vinculado a uma 
cultura material, não vinha sendo reconhecido oficialmente como 
patrimônio nacional.6  

Se, do ponto de vista conceitual, a distinção entre patrimônio material e 
imaterial é discutível, do ponto de vista da preservação essa distinção se 
mostrou necessária. Isto porque o instituto do tombamento só pode ser 
aplicado a bens cuja manifestação material apresenta relativa autonomia em 
relação ao processo de sua produção pelo homem. Ou seja, a produtos da 
ação humana - como edificações, objetos, etc. – e a sítios naturais, cuja 

 
6  Idem, ibidem, p. 15. 
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permanência no tempo e no espaço transcende seu processo de produção, e 
depende basicamente da manutenção de sua integridade física. Nesse caso, a 
proteção legal via tombamento, assim como procedimentos de conservação e 
restauração, são requisitos fundamentais – embora não únicos – para a 
preservação desses bens culturais. 

Já no caso dos chamados bens culturais de natureza imaterial, cujo caráter é 
processual e dinâmico – tais como ritos e celebrações, formas de expressão 
musical, verbal e cênica, conhecimentos e técnicas, folguedos, etc., - sua 
manifestação à percepção de nossos sentidos é inseparável da ação humana, 
e sua continuidade depende da existência, e da atuação reiterada, no tempo e 
no espaço, de sujeitos desejosos e capazes de produzir e/ou reproduzir esses 
bens. Nesse caso, a preservação tem como foco não a conservação de 
eventuais suportes físicos do bem – como objetos de culto, instrumentos, 
indumentárias e adereços, etc. – mas a busca de instrumentos e medidas de 
salvaguarda que viabilizem as condições de sua produção e reprodução, tais 
como: a documentação do bem, com vistas a preservar sua memória; a 
transmissão de conhecimentos e competências; o acesso às matérias primas e 
demais insumos necessários à sua produção; o apoio e fomento à produção e 
ao consumo; a sua valorização e difusão junto à sociedade; e, principalmente, 
esforços no sentido de que os detentores desses bens assumam a posição de 
protagonistas na preservação de seu patrimônio cultural. 

Portanto, é com base na percepção da necessidade de diferentes estratégias 
de preservação para essas duas dimensões do patrimônio cultural que foi 
possível buscar formas de salvaguarda adequadas à especificidade dos bens 
culturais imateriais. Essa adequação tem importantes implicações sociais, 
políticas e culturais, e vem atender à demanda por reconhecimento das “formas 
de expressão e dos modos de criar, fazer e viver” como patrimônio cultural 
brasileiro. 

A identificação dos bens culturais imateriais passíveis de integrar o patrimônio 
cultural brasileiro reconhecido pelo poder público deve ter como requisito, 
conforme determina a Constituição de 1988, sua “relevância para a memória, a 
identidade e a formação da sociedade brasileira”. Outro requisito fundamental é 
a sua continuidade histórica, ou seja: que essas manifestações sejam 
reiteradas, transformadas e atualizadas, a ponto de se tornarem referências 
culturais para as comunidades que as mantêm e transmitem no tempo. 

A noção de ‘referência cultural’, foco da ação do CNRC e das instituições que a 
ele sucederam, foi base fundamental para a reflexão e a busca de instrumentos 
de salvaguarda adequados aos bens culturais de natureza imaterial. 

 “Falar em referências culturais significa dirigir o olhar para representações que 
configuram uma‘identidade’ da região para seus habitantes, e que remetam à 
paisagem, às edificações e objetos, aos ‘fazeres’ e ‘saberes’, às crenças e 
hábitos”.7 

A política de salvaguarda dos bens culturais imateriais, executada pelo Iphan, 
adotou esse conceito e o utiliza no trabalho realizado em várias regiões do 

 
7  FONSECA, Maria Cecilia Londres. Referências culturais: base para novas políticas de patrimônio. Em: 

Manual de Aplicação do INRC. Brasília, Iphan/DID, 2000, p. 
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país. No Manual de Aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais, 
um dos principais instrumentos dessa política, lê-se: 

Referências são edificações e são paisagens naturais. São também 
as artes, os ofícios, as formas de expressão e os modos de fazer. 
São as festas e os lugares a que a memória e a vida social atribuem 
sentido diferenciado: são as consideradas mais belas, são as mais 
lembradas, as mais queridas. São fatos, atividades e objetos que 
mobilizam a gente mais próxima e que reaproximam os que estão 
distantes, para que se reviva o sentimento de participar e de 
pertencer a um grupo, de possuir um lugar. Em suma, referências são 
objetos, práticas e lugares apropriados pela cultura na construção de 
sentidos de identidades, são o que popularmente se chama de ‘raiz’ 
de uma cultura.8 

A incorporação da noção de referência cultural implicou uma nova visão da 
preservação e da gestão dos bens culturais brasileiros. Significou, também, 
assumir que a atribuição de valor patrimonial a objetos e ações não é 
prerrogativa exclusiva do Estado e de seus representantes. Antes disso, 
precisa envolver os sujeitos que mantêm e produzem bens culturais. 

Indagações sobre quem tem legitimidade para selecionar o que deve 
ser preservado, a partir de que valores, em nome de quais interesses 
e de quais grupos, passaram a pôr em destaque a dimensão social e 
política de uma atividade que costumava ser vista como 
eminentemente técnica. Entendia-se que o patrimônio cultural 
brasileiro não devia se restringir aos grandes monumentos, aos 
testemunhos da história ‘oficial’, em que sobretudo as elites se 
reconhecem, mas devia incluir também manifestações culturais 
representativas para os outros grupos que compõem a sociedade 
brasileira – os índios, os negros, os imigrantes, as camadas 
populares em geral. 9 

Essas reflexões conceituais relacionadas às estratégias de operacionalização 
da preservação dessa dimensão do patrimônio cultural indicaram os seguintes 
princípios norteadores da política de salvaguarda desenvolvida pelo Iphan: 

a) entendimento amplo da noção de “patrimônio cultural” de modo a abarcar 
suas múltiplas dimensões e a diversidade cultural do Brasil; 

b) adequação dos instrumentos de salvaguarda à especificidade dos bens 
culturais de natureza processual e dinâmica; 

c) participação da sociedade e, particularmente, dos grupos interessados, na 
formulação e implementação das ações de salvaguarda do patrimônio 
cultural imaterial; 

d) apoio ao reconhecimento e à defesa dos direitos de imagem e de 
propriedade intelectual, individual ou coletiva, associados a esse 
patrimônio; 

e) articulação com outras políticas públicas de modo a viabilizar a 
sustentabilidade das condições ambientais e sociais de produção, 
reprodução e transmissão dos bens culturais imateriais; 

f ) ampliação do acesso ao patrimônio cultural como direito de cidadania e base 
para o desenvolvimento sustentável do país. 

 
9 Manual de aplicação do INRC. Brasília, Iphan/DID, 2000, p. 29. 
9  FONSECA, op. cit., p. 11. 
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MINISTÉRIO DA CULTURA. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional. Departamento do Patrimônio Imaterial. Os sambas, as rodas, os 
bumbas, os meus e os bois. Princípios, ações e resultados da política de 
salvaguarda do patrimônio cultural imaterial no Brasil. 2003-2010, pp-12-
19.  

Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1800. 
Acesso em 10.Set.2012. 

 

A Festa do Divino 

As tradições folclóricas de origens diversas estão todas ali: influências 
portuguesas, tropeiras e africanas que, juntas, ajudaram a desenhar os 
contornos da festa do Divino em São Luiz do Paraitinga. Uma festa que, apesar 
de tantas inspirações, possui feição própria. Afinal, é essa a marca da cultura 
das heranças universais. E nessa particularidade reside sua força. 

Para se buscar as origens das festas do Divino é preciso voltar à Antiguidade 
Clássica. Naquele período, festas pagãs eram realizadas durante os solstícios 
para celebrar as colheitas. Os povos se reuniam em torno do fogo, da música, 
dança e comida para comungar seus valores materiais e espirituais. Eram 
rituais de alegria, que agradeciam às divindades da natureza pelos frutos 
colhidos e, ao mesmo tempo, pediam por prosperidade e abundância para a 
safra seguinte. As festas pagãs eram costume entre povos de toda a Europa. A 
partir do século XIV, essas manifestações foram assimiladas pela Igreja 
Católica, e “vestidas” com sua simbologia. 

E é principalmente em Portugal, país com grande influência cristã, que a festa 
do Divino cresceu e adquiriu as feições mais próximas das realizadas nos dias 
de hoje, no Brasil. Divino é o Espírito Santo, uma das divindades da tríade na 
qual se fundamentou a Igreja Católica: Pai, Filho e Espírito Santo. 

A rainha portuguesa D. Isabel de Aragão (1271-1336), esposa de D. Diniz 
(1276-1325), é apontada por muitos historiadores como a primeira referência 
dessa festividade dentro dos padrões cristãos. E a tradição envolveu sua 
importância com um milagre. 

Reza a lenda que a rainha, grande devota do Divino Espírito Santo, tinha o 
costume de distribuir esmolas aos pobres, hábito, porém, proibido por seu 
esposo. Mas nem por isso ela deixava de exercer aquela que considerava sua 
missão. E assim, certa vez, quando levava inúmeros pães embrulhados em um 
manto que carregava nas mãos, deparou-se com o rei. 

“Que levais aí, Senhora? 

“Rosas, Senhor!” 

Ele pediu para ver. Quando ela abriu o manto, os pães haviam se transformado 
em belas flores. Satisfeito, o rei seguiu o seu caminho. E a rainha também. 

As festas do Divino foram introduzidas em Portugal por D. Isabel, que entregou 
seu cetro e sua coroa ao Divino Espírito Santo, pedindo paz para seu país. 
Vem daí a tradição da Sala do Império na festa, local sempre ricamente 
ornamentado onde ficam a imagem do Divino Espírito Santo, o cetro e a coroa. 

http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=1800
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Inicialmente as festas portuguesas eram organizadas pelas cortes; em seguida 
passaram a ser controladas pelas irmandades de devotos do Espírito Santo, 
ordens elitistas diretamente ligadas às autoridades eclesiásticas. No século XV, 
época de grandes descobertas, as festas do Divino já eram costume em todo o 
país, e dali para serem incorporadas por suas colônias foi uma questão de 
tempo. 

As primeiras referências documentadas sobre a realização da festa do Divino 
no Brasil datam de 1738, na Freguesia de Nossa Senhora de Nazaré da 
Cachoeira, em Minas Gerais; de 1765, quando foi introduzida por ilhéus 
lusitanos na Matriz de Santo Antonio Além do Carmo da Bahia; e de 1761, no 
livro tombo de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba paulista, a cerca de cem 
quilômetros de São Luiz do Paraitinga. 

No Brasil, a celebração do Divino Espírito Santo está assentada na tradição 
portuguesa, destacando-se, em particular, a influência açoriana. É importante 
ressaltar também o papel desempenhado pela então “região alemã” – futura 
Alemanha – como uma espécie de protagonista dos primeiros cultos, que 
receberam influência das tradições românticas de distribuição de alimentos e 
das cerimônias ligadas ao ciclo das colheitas. 

Uma das maiores heranças de D. Isabel nas festas brasileiras é a figura do 
Imperador do Divino, sempre acompanhado pelo cetro e pela coroa. Nas 
grandiosas festas do Rio de Janeiro, no início do século XIX, o Imperador do 
Divino representava uma verdadeira continuidade da monarquia de Bragança, 
enfatizando seu poder sobre a população. De certa forma, a festa reproduziu a 
estrutura da corte, com a casa do Império e a definição do séquito que seguiria 
o Imperador. 

Em São Luiz do Paraitinga, a corte imperial carrega na principal procissão as 
bandeiras com os sete dons do Espírito Santo: Sabedoria, Inteligência, Ciência, 
Conselho, Fortaleza, Piedade e Temor a Deus (reverência/respeito). O poder 
da corte está patente no luxo das vestimentas, com natural destaque ao 
Imperador. 

O desenrolar da festa conta com a participação de toda a comunidade, e é uma 
ocasião importante de inserção na sociedade de grupos via de regra tão 
excluídos. O Rei e a Rainha do Congo – figuras de destaque na Procissão do 
Divino – são membros representativos das irmandades dos homens negros 
eleitos pelo próprio povo. A apresentação de grupos folclóricos, como a 
congada inverte funções sociais, colocando em destaque personagens 
desprovidas de status social. Os reis vêm do povo, e a “nobreza” se curva a 
eles. 

Já o festeiro, realizador da festa e responsável por arrecadar os fundos, 
geralmente é um membro influente da comunidade que, ao organizá-la, 
reafirma sua posição social. É uma pessoa que tem prestígio e popularidade, 
condições fundamentais para o sucesso da festa. 

No fim do século XIX, os festeiros vinham sempre dos principais grupos 
cafeeiros. Naquelas ocasiões o espaço reservado para a população dentro das 
manifestações era bem restrito. Hoje, isso mudou, e, em São Luiz do 
Paraitinga, é o povo que faz a festa d Divino acontecer. 
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Dias de Folia 

A peregrinação começa quase um ano antes da festa. Conforme a tradição, 
munidos da bandeira oficial do Divino, os foliões percorrem os bairros rurais de 
São Luiz do Paraitinga e parte dos municípios vizinhos – Cunha, Taubaté, 
Lagoinha, Natividade da Serra, Redenção da Serra, entre outros – com a 
missão de arrecadar prendas, doações que financiarão a festa, e convidar o 
povo para os festejos. 

Ao chegar em cada casa, a folia cumpre um pequeno ritual: a dona da casa 
recebe a bandeira, oferece as fitas que pendem do mastro para que todos os 
membros da família as beijem e, enquanto os foliões cantam, o dono da casa 
doa a prenda. É comum que a dona da casa leve a bandeira ao interior dos 
cômodos para abençoá-los, o que demonstra sua reverência e fé no símbolo 
do Divino. 

A bandeira é o centro das devoções da zona rural luizense. Ao redor se 
colocam retratos de parentes como ex-votos de algumas graças alcançadas. E, 
durante a permanência numa casa, a bandeira – feita com pano vermelho, 
encimado por uma pomba prateada – fica sempre em lugar de honra. 

O recolher de uma prenda pelos grupos de folia reforça a crença na relação 
com o sagrado. A pessoa cede algo de si em troca de um bem maior para 
todos. Um ritual ancestral e ainda fortemente presente nos dias de hoje, na 
zona rural de São Luiz do Paraitinga. 

É muito popular no catolicismo a ideia de reciprocidade, sendo a festa do 
Divino e o tempo de sua preparação momentos para se firmar os pactos com o 
sagrado. Levar a sua própria bandeira na procissão com ícones que 
representam as graças alcançadas é uma das formas pelas quais os devotos 
pagam suas promessas. 

[...] A visita dos foliões é aguardada com muita hospitalidade por parte dos 
anfitriões – muitas vezes traduzida pela mesa farta. E assim a identidade 
cultural luizense segue em sua dinâmica secular. Uma dinâmica de 
acolhimento e ligação com o sagrado que fortalece os elos da comunidade. Ali, 
a cultura da fé se expande na folia do Divino. 

 

Dias de festa 

Depois de dez meses de peregrinação e arrecadados os fundos para sua 
realização, começam os preparativos para a festa, que acontece 50 dias após 
a Páscoa, no dia de Pentecostes. São nove dias de festejos. Uma novena 
inteira. 

[...] Ao lado do aspecto sagrado da festa do Divino, convive o “profano”. Todos 
os dias, nas ruas luizenses, acontecem shows de música, apresentações de 
grupos folclóricos, tendas de artesanato e diversas brincadeiras que atraem um 
sem-fim de pessoas de toda parte – da zona rural, das cidades vizinhas, das 
cidades distantes. 

Mas é no último fim de semana que a festa ganha a sua feição mais grandiosa. 

Além dos grupos de dança e cantos que prestam suas homenagens ao Divino, 
há a tradicional distribuição do afogado, um ensopado de carne de vaca 
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servido com farinha de mandioca que é um legado dos tropeiros para a 
culinária típica da região. O prato só é oferecido à milhares de pessoas depois 
da benção do padre. Todos que doaram uma prenda ao Divino enxergam na 
comida que recebem gratuitamente uma resposta direta à sua fé. O afogado é 
bem-vindo como proteção. 

Depois do almoço, vem a cavalhada, uma reminiscência da Idade Média, que 
há mais de cem anos é praticada durante as festas do Divino em São Luiz do 
Paraitinga. Esse folguedo simboliza o combate entre cavaleiros mouros e 
cristãos. Um paralelo da luta das tropas de Carlos Magno contra os mouros. 

[...] O último domingo é tradicionalmente o grande dia da festa do Divino. Logo 
ao amanhecer, a cidade é acordada com um toque de alvorada, muitas vezes 
acompanhado de perto por grupos folclóricos de outras localidades que estão 
na cidade desde o fim da madrugada. De manhã, a Procissão do Mastro 
mistura-se às congadas, moçambiques e outras folias. [...] 

E, em uma apoteose, a Procissão do Divino encerra a festa. [...] O andor do 
Divino, trazendo os símbolos da pomba e da coroa, sai ricamente adornado e é 
conduzido por guardas de honra. A banda musical e a multidão de devotos, 
sempre em atitude de fé e reverência, percorrem as tradicionais ruas da 
cidade. Com pompa e circunstância. 

Ao fim da procissão, tem início a missa que vai coroar o novo festeiro. Dessa 
forma a próxima festa do Divino é sacramentada e legitimada, perpetuando um 
ciclo que nunca cessa: o fim de uma é sempre o início da outra. 

CURSINO.João Rafael e FONSECA. Simone. In: NANA. Vieira. O Divino em 
Festa. São Luiz do Paraitinga. São Paulo: Terra Virgem Editora, 2008, pp-20-
28. 

 

 

A Bandeira do Divino10 

Ivan Lins 

 

 
10 http://www.vagalume.com.br/ivan-lins/bandeira-do-divino.html#ixzz26lgTTT21 

 

http://www.vagalume.com.br/ivan-lins/bandeira-do-divino.html#ixzz26lgTTT21
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Os devotos do Divino 

vão abrir sua morada 

Pra bandeira do menino 

ser bem-vinda, 

ser louvada, ai, ai 

 

Deus nos salve esse devoto 

pela esmola em vosso nome 

Dando água a quem tem sede, 

dando pão a quem tem fome, ai, ai 

 

A mesa seja farta, 

que essa casa seja santa, ai, ai 

 

Que o perdão seja sagrado, 

que a fé seja infinita 

Que o homem seja livre, 

que a justiça sobreviva, ai, ai 

 

Assim como os três reis magos 

que seguiram a estrela guia 

A bandeira segue em frente 

atrás de melhores dias 

 

No estandarte vai escrito 

que ele voltará de novo 

Que o rei será bendito 

ele nascerá do povo 

 

 

  



66 

 

IV.4. ASPECTOS HISTÓRICOS E ECONÔMICOS 

 

O Vale do Paraíba no século XVII era passagem de bandeirantes e tropas que 
se dirigiam a Ubatuba pela “Trilha dos Tamoios”. Muitos viajantes paravam, às 
margens do Rio Paraitinga, para descansar da viagem às Minas Gerais, 
trazendo cargas e ouro que seriam despachados para a Europa. 

Em 5 de março de 1688, foram concedidas, nos sertões do Paraitinga, as 
primeiras sesmarias requeridas ao capitão-mor de Taubaté, Felipe Carneiro de 
Alcaçouva e Sousa, pelo Capitão Mateus Vieira da Cunha e João Sobrinho de 
Moraes, que desejavam povoar a região. 

Em conseqüência da decadência da mineração em Minas Gerais e pela 
necessidade de ocupar as terras e acrescer a produção agrícola da região, o 
Governador da Capitania de São Paulo, D. Luiz Antônio de Souza Mourão, 
conhecido por Morgado de Mateus, autorizou a fundação de uma povoação, 
junto ao Rio Paraitinga e entre Taubaté e Ubatuba, tendo o centro urbano todo 
planejado. 

A 2 de maio de 1769, a povoação recebeu o nome de São Luís e Santo 
Antonio do Paraitinga, tendo como padroeira Nossa Senhora dos Prazeres. E 
em 8 de maio, o Sargento Manuel Antonio de Carvalho foi incumbido de fundar 
e governar a nova povoação. O fundador era devoto de Nossa Senhora dos 
Prazeres, que passa a ser padroeira do povoado. 

Em 31 de março de 1773, devido a um incentivo do governador geral, que 
estimulou o agrupamento de novos moradores na localidade, a povoação foi 
elevada à categoria de vila. Em 1774, o registro de habitantes é de 800 
pessoas. 

Os primeiros habitantes eram famílias sem bens; dessa forma, dedicaram-se à 
agricultura de sobrevivência. A Vila São Luís e Santo Antonio do Paraitinga 
estacionou na cultura de cereais por muitos anos, até dar início à plantação de 
café e algodão. 

A região do Paraitinga também participou do período de abastança regional, o 
ciclo do café em 1830 modificou a economia local, propiciou a expansão e o 
acúmulo de riquezas dos proprietários rurais mais abastados. No entanto, os 
agricultores continuaram a produzir milho e feijão. 

O século XIX caracterizou São Luiz do Paraitinga como “Celeiro do Vale” por 
ter se dedicado à agricultura de feijão, cana, milho e mandioca, enquanto o 
resto do estado priorizava a cultura do café. A variedade dos gêneros 
produzidos e a boa localização geográfica faziam da cidade um centro agitado 
pelas tropas, com estabelecimento de ferreiros e comerciantes que viviam em 
função da circulação de pessoas. 

Pela lei provincial, a 30 de abril de 1857, São Luiz do Paraitinga foi elevada à 
categoria de cidade e, por título de 11 de junho de 1873, com a visita de Dom 
Pedro II, obteve a denominação de “Imperial Cidade de São Luís do Paraitinga” 
e o Coronel Manoel Jacinto Domingues de Castro recebe o título de Barão do 
Paraitinga. 
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A partir do século XIX, como reflexo do período produtivo e a atração de 
pessoas para a cidade, iniciam-se as preocupações com as obras públicas, a 
construção da Casa da Câmara, da Cadeia e da nova matriz; em alguns 
trechos, as ruas são calçadas com pedras, acontecem o desenvolvimento do 
loteamento urbano e a transformação das primeiras construções (os casarões 
dos senhores rurais foram ornamentados, devido à melhora da situação 
econômica). 

São Luiz do Paraitinga abrigou uma das primeiras fábricas têxteis do Estado de 
São Paulo, a Fábrica de Tecidos Santo Antônio, com 25 teares movidos por 
turbina d’água e 40 operários que trabalhavam a produção algodoeira de 450 
toneladas, em 1888. 

Com o depauperamento do solo e a destruição da vegetação natural 
ocasionada pela intensa atividade agrícola, a cidade ficou reduzida às relações 
locais de subsistência. As novas atividades eram a fabricação de rapadura, a 
casa de farinha e a produção de aguardente, que sustentavam o comércio 
regional. 

No início do século XX, o município passa contar com a pequena produção de 
policulturas e a pecuária leiteira, até hoje uma das principais fontes de renda do 
luizense. 

O período áureo será relembrado a partir de 1920, na alteração dos nomes das 
ruas, que passam a fazer referência às famílias privilegiadas, compostas por 
importantes fazendeiros de café. 

Disponível em: http://saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/site/a-
cidade/histórico/aspectos-históricos. Acesso em 28.jun.2012. 

 

 

IV.4.1. O café no Vale do Paraíba11 

A área montanhosa acima da cidade imperial do Rio de Janeiro havia 
escapado ao plantio comercial da cana-de-açúcar, porque possuía apenas 
faixas isoladas de terras de aluvião adequadas à cultura. Mas outro produto 
tropical de plantation, que acenava para os proprietários de terra nesta zona 
problemática e ainda densamente florestada com a perspectiva de ganhos 
muito maiores, estava atraindo sua atenção. O mesmo recuo da concorrência 
colonial estrangeira, que estimulou a cana-de-açúcar, também incentivara uns 
poucos proprietários a experimentar uma planta quase desprezada pelos 
funcionários da Coroa e seus assistentes botânicos. Essa cultura nova, o café, 
tornar-se-ia, nas primeiras décadas do império, a base da economia 
exportadora do Rio de Janeiro. O café, ou Coffea arábica, uma pequena árvore 
da família das rubiáceas, nativa do sub-bosque da floresta do sudoeste do 
planalto da Etiópia, gerava as sementes carregadas de cafeína tão apreciadas 
pelos moradores urbanos da Europa. Seu oportuno surgimento resolveria de 
modo brilhante a busca por um produto que o novo império poderia trocar pelas 
manufaturas e luxos da Europa. Tal como o século XVIII havia sido para o 

 
11 DEAN. Warren. A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. São Paulo:Cia 
das Letras. 1998, pp-193-199. 

http://saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/site/a-cidade/histórico/aspectos-históricos.%20Acesso%20em%2028.jun.2012
http://saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/site/a-cidade/histórico/aspectos-históricos.%20Acesso%20em%2028.jun.2012
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Brasil o século do ouro, o século XIX seria o século do café. Para a Mata 
Atlântica, entretanto, a introdução dessa planta exótica significaria uma ameaça 
mais intensa que qualquer outro evento dos trezentos anos anterior. 

[...] Embora o café seja uma planta cujas safras e qualidade podem ser 
aumentadas através do tratamento cuidadoso que a propriedade familiar e os 
incentivos salariais podem suscitar, no Brasil seria cultivado e comercializado 
nas mesmas condições aplicadas ao cultivo da cana-de-açúcar. O café passou 
a ser o produto das grandes fazendas doadas em sesmarias, enquanto a corte 
portuguesa residia no Rio de Janeiro. Na verdade, o café foi a salvação da 
aristocracia colonial. Foi também a salvação da corte imperial cambaleante, 
que, assediada por rebeliões regionais e duramente pressionada a pagar pelas 
burocracias civil e militar necessárias para consolidar o Estado, foi resgatada 
pelas receitas do café que afluíam para a alfândega do Rio de Janeiro. Na 
época, esse comércio foi totalmente fortuito para o império. Caso as condições 
de cultivo tivessem sido mais favoráveis ao café nas distantes e rebeldes 
cidades do Recife, Porto Alegre ou São Luís seriam geradas forças centrífugas 
que teriam dividido o Brasil. O império, portanto, mimou os fazendeiros do Rio 
de Janeiro: eles eram seu grupo de interesse primordial e seu esteio financeiro. 

Por outro lado, as exigências ecológicas dessa planta etíope colocavam os 
limites físicos para a reprodução do sistema de plantation e, portanto, para a 
estabilidade do império. A planta encontrou na província do Rio de Janeiro um 
ambiente adequado, se não ideal, para o seu cultivo. Exige precipitação 
pesada de chuvas, de 1300 a 1800 milímetros por ano, porque transpira 
continuamente e, como uma árvore do sub-bosque, não tem nenhum 
mecanismo para armazenar ou conservar umidade. Submetida a uma estação 
seca em seu habitat nativo, retira umidade do solo a profundidades 
consideráveis – três metros ou mais – como reserva de água. O café foi a 
princípio plantado ao longo do litoral, onde pode ter sofrido um pouco como os 
ventos salinos oceânicos. Logo foi transferido para o planalto um pouco mais 
fresco, onde se dispõe de uma temperatura ótima de 20º. A 24º. A estação 
seca mais pronunciada do interior também é favorável porque o início das 
chuvas é o principal indutor da florescência e porque a floração promove o 
amadurecimento simultâneo dos frutos. A estação seca de maio até agosto, 
quando se realiza a colheita, oferece outra vantagem competitiva, porque 
facilita a secagem dos grãos ao ar livre, um processo que, em outras 
circunstâncias, teria de ser realizado em fornos a lenha. 

O café é mesial, isto é, exige solos que não sejam nem encharcados nem 
secos. Nas áreas altas do Rio de Janeiro, os fundos dos vales eram 
fracamente drenados e, dessa forma, o plantio tinha de ser feito em encostas 
íngremes e desencorajantes – os “mares de morros” ou “meias-laranjas” da 
paisagem física regional. A mata Atlântica estabilizara-se nessas áreas, ao 
longo de milhares de anos de incipiente intervenção humana, um solo raso, 
mas moderadamente fértil e um tanto ácido. Este material e a biomassa da 
própria floresta podiam, por um certo tempo, suprir os nutrientes essenciais. 

Era precisamente este o perigo para a Mata Atlântica: acreditava-se que o café 
tinha de ser plantado em solo coberto por floresta “virgem”. O capital e o 
trabalho eram escassos demais para gastar no plantio em solos menos férteis. 
O café é uma planta perene -- leva quatro anos para atingir a maturidade e 
pode permanecer produtiva por trinta anos – e assim podia-se imaginar que, 
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uma vez implantado, representaria um regime agrícola de perspectivas 
estáveis e conservadoras. Mas não era assim. Nas plantações do Rio de 
Janeiro, plantações velhas não eram replantadas mas abandonadas, e novas 
faixas de floresta primária eram então limpas para manter a produção. O café 
avançou, portanto, pelas terras altas, de geração para geração, nada deixando 
em seu rastro além de montanhas desnudas. 

[...] Nos meses frios de maio, junho e julho, turmas de lenhadores itinerantes 
eram contratadas para executar a tarefa da derrubada segundo um sistema 
chamado “picarias”12. Trabalhando de baixo para cima a partir da base da 
montanha, brandiam os machados sucessivamente contra cada árvore, 
talhando até que o tronco, ainda inteiro, gemesse com a iminência de sua 
queda. Um capataz experiente observava cuidadosamente a rampa da 
montanha, a posição de cada árvore e os cipós – abundantes nesse setor da 
Mata Atlântica --, que prendiam cada uma a sua vizinha, e dirigia o corte de 
forma a cada árvore ficar posicionada para cair em uma direção precisa. Os 
lenhadores iam subindo, talhando em um e depois em outro tronco, cada vez 
mais acima, até que se chegava ao cume. Então, a tarefa do capataz era 
decidir qual a árvore mestra, a gigante que seria cortada até o fim, carregando 
consigo todas as outras. 

[...] Alguns desses troncos assim derrubados eram retalhados para fazer 
carvão para o mercado da cidade ou eram arrastados ou cortados no local, a 
serrote de dois cabos, como material de construção. As posturas municipais 
normalmente exigiam que os troncos derrubados em estradas ou cursos d’água 
fossem removidos. O restante era deixado secar por algumas semanas e, 
então, no frio do final de agosto, logo antes das chuvas, todo o amontoado de 
floresta derrubada era incendiado. 

[...] A vegetação ressecada saltava em labaredas com um rugido e o espoucar 
das varas de bambu, segundo um observados, soava como disparos de 
espingarda e os troncos rachavam como artilharia. Da conflagração vulcânica 
subia um turbilhão de fumaça para o céu, carregando gêiseres brilhantes de 
fagulhas. Durante muitas horas as cinzas caíam como chuva. O fogo ardia 
durante dias e depois fumegava por muito outros, erguendo-se de suas brasas 
“espiráculos de fumaça cinzenta, como se saindo de fendas de uma imensa 
fornalha que estivesse oculta e queimasse mais embaixo”. Chegavam, por fim, 
as chuvas, que adicionavam ao esterco gorduroso do húmus e do solo os 
nutrientes liberados do rico leito das cinzas. 

[...] A destruição da floresta era lamentada apenas momentaneamente por 
parte daqueles que a assistiam; depressa seus sentimentos eram seguidos por 
outros – pragmáticos. 

[...] Os incêndios de muitas clareiras elevavam imensas nuvens cinzentas de 
fumaça. O vale do Paraíba deve ter parecido infernal ao final das estações 
secas, com centenas de fogos se espalhando por todos os lados 

 

 

 
12 (Sic.) Parece tratar-se de equívoco ou de termo de uso muito restrito, já que o único sentido 
consignado no dicionário Aurélio refere-se à equitação. (N.T.) 
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IV.4.2. Eucalipto em São Luiz do Paraitinga13 

 

Em que pese a aparente universalização – e conveniente sensação de 
distanciamento - das mazelas sociais e ambientais tangidas no sublime texto, 
acima exposto, cumpre acentuar, no entanto, que o rudimentar processo de 
concentração primária do capital urdido em meio ao fenômeno mercantil 
intitulado, pelos meios midiáticos, como globalização, já está encetando seus 
infaustos efeitos aqui nesta bucólica São Luiz do Paraitinga, onde as grandes 
empreendedoras do ramo de papel e celulose (aqui figurando como co-
demandadas ao implementarem uma desenfreada marcha em alta escala na 
expansão da monocultura do eucalipto, estão a provocar uma série impune de 
devastações ambientais e socioculturais sem precedentes na história do 
município e região. 

Com efeito, consoante o mui bem instruído dossiê sobre as conseqüências 
deletérias disseminadas pelo desabrido plantio do eucalipto no município, o 
MDPA – Movimento em Defesa dos Pequenos Agricultores de São Luiz do 
Paraitinga, em documento subscrito por mais de setecentas pessoas 
(docs.2/200, acostado), registra, com invulgar fidelidade, a série de 
devastações ambientais, e sociais, deflagrada a partir do início desse novo 
ciclo de monocultura. 

Essas preocupações e denúncias também são reafirmadas nas representações 
formuladas pelos ambientalistas RICARDO CORBANI FERRAZ (docs. 
201/211) e VICENTE DE MORAES CIOFFI (fls. 252/258), os quais, cansados 
de dirigir seus reclamos, sempre em vão, aos órgãos do Ministério Público 
Federal e Estadual, trouxeram esse histórico de degradação ambiental ao 
conhecimento desta Defensoria Pública.  

E da análise desses documentos, podemos constatar que tudo teve início há 
mais de três décadas, quando a companhia Suzano Papel e Celulose adquiriu, 
em meados de 1971, uma propriedade rural com 1.367 hectares no bairro dos 
Caetanos, dando início ao ciclo do plantio industrial do eucalipto e, com o 
passar dos anos, assenhoreou-se de outras incontáveis fazendas, 
intensificando esse até agora irrefreado processo de expansão comercial da 
monocultura na região. 

Nos anos 90, segundo o sobredito documento, chegou ao município a “VCP-
Votorantim Celulose e Papel”, fazendo-se dona das fazendas antes 
pertencentes ao antigo grupo “Papel Simão”, também adquirindo de forma 
indiscriminada inúmeras outras propriedades rurais (algumas serão listadas a 
seguir) bem como implementando um sistema de desenvolvimento do plantio 
das referidas árvores exóticas através do incentivo de arrendo de terras aos 
pequenos agricultores, e hoje, juntas, formam o mais sólido e deletério 
latifúndio já vislumbrado por estas veredas. 

 
13 Trechos selecionados da Ação Civil Pública contra Cia Suzano Papel e Celulose e a VCP – 

Votorantim Celulose e Papel, em 13 de setembro/2007. Grifos do autor. 
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Frente à delituosa omissão dos órgãos fiscalizadores municipais e 
estaduais, a monocultura do eucalipto já abarca mais de 20% da área total 
do município quando, sabemos, os índices máximos tolerados pelos 
parâmetros de zoneamento agroflorestal traçados por normas expedidas 
pela OMS e por estudiosos do assunto, não suplanta a faixa de segurança 
de 5% dos territórios agricultáveis em cada município, sob pena de 
inviabilizar-se a concretização do tão propalado desenvolvimento 
sustentável, e assegurar a preservação dos recursos ambientais. 

Para alcançarem esse nível estratosférico de devastação ambiental medrada 
do desenfreado avanço dessa específica monocultura, os expertos cientistas a 
serviço da florescente e rica indústria papeleira, desenvolveram mudas de 
eucalipto caracterizadas pelo hibridismo e pela clonagem, com níveis 
baixíssimos da substância conhecida como lignina (que serve para emprestar 
tessitura e permitindo um crescimento recorde dessas imensas árvores (em 
média, 7 anos para o primeiro corte) bem assim facilitando o processo 
industrial do branqueamento da massa de celulose e evitando, com isso, o 
anticomercial efeito do amarelecimento precoce do papel posto no mercado de 
consumo. 

Afora o intenso processo químico historicamente utilizado na produção 
industrial do papel, as rés - seja em terras próprias ou arrendadas – 
necessitam infestar o solo destinado à instalação da monocultura do 
eucalipto com toneladas e toneladas de pesticidas à base de glisofato 
(dentre outras tantas pestilências químicas), geralmente manejado com a 
aplicação do conhecido herbicida Round’up, da Monsanto, dentre outros 
agrotóxicos, a fim de eliminar a presença de formigas e outros elementos 
naturais potencialmente nocivos ao esperado desenvolvimento das 
clonadas mudinhas, em processo tecnicamente conhecido como capina 
química. 

Por influxo direto do engenho e arte dos cientistas a serviço dessas 
portentosas empreendedoras, e para a felicidade dos gestores e 
acionistas das companhias em referência, as mudas dos eucaliptos, a 
priori concebidas em laboratórios, são imunes aos efeitos químicos do 
glisofato, não sentem sua acidez, nem sua efervescência, nem qualquer 
atributo lesivo passível de contaminação desse devastador componente 
químico. 

Mas a natureza não passa incólume a tanta desgraça! 

Numa região caracterizada, geograficamente, como sendo um mar de 
morros, hoje vislumbramos um vasto mar verde, mar de eucalipto, mar 
morto. 

[...] a expansão da monocultura do eucalipto no município já atingiu a 
dimensão de verdadeiro ‘oceano’, espraiado por sobre morros, 
aniquilando a biota das várzeas, mananciais, fontes de água, matas 
ciliares e alcançando os arrebaldes da área urbana de São Luiz do 
Paraitinga. 

[...] constatar que o ‘deserto verde” – como é conhecida a infausta monocultura 
no meio rural – já está se acercando das proximidades do casario colonial da 
cidade. 
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O eucalipto já devorou monumentos ambientais do município. Agora investe 
contra a paisagem urbana. 

Em meio à insana expansão em escala industrial dessa monocultura, 
seus empreendedores não respeitam norma ambiental alguma, investem 
sobre cumes de morros, violam áreas de nascentes, irrompem em várzeas 
e aniquilam matas ciliares, intoxicando cursos d’água, rios e provocando 
a morte de incontáveis espécies da fauna local. 

O zoneamento ambiental erigido em meio ao Código Florestal para fins de 
Proteção das APPs – Áreas de Preservação Permanente – é copiosamente 
ignorado pelas empresas responsáveis por essa escalada absurda do cultivo 
nocivo dessas plantas exóticas, posto que implementam o plantio de eucaliptos 
em vilipêndio às distâncias mínimas demarcadas pelo artigo 2º da Lei Federal 
nº 4.771/65. 

Como não respeitam barreira ambiental alguma, cultivam as exóticas 
árvores nos cimos dos morros ou devassando áreas de mananciais. 

Pela lógica informadora das forças gravitacionais, auxiliada com o adorno 
dos ventos e ocorrências de chuva, grande parte das toneladas e 
toneladas dos pesticidas e material químico utilizado no manejo da 
monocultura acabam atingindo as nascentes, cursos d’água, córregos, 
rios, enfim, dando causa a um desastre ambiental ainda não devidamente 
mensurado em razão da inoperância delituosa dos órgãos estatais (e 
municipais) encarregados de fiscalizar e limitar os abusos da exploração 
comercial dos recursos naturais. 

[...] 

Vimos que as mudas das árvores exóticas aqui consideradas têm sua 
tessitura genética modificada - para um maior grau de lucratividade – 
pelos engenhos científicos a mando das corporações demandadas. 

Não sabemos ao certo – e as interessadas na lucratividade dessas gambiarras 
genéticas também não ostentam o menor interesse em transmitir tal informe à 
população – qual o real impacto do manejo de plantas clonadas ou 
geneticamente modificadas no ecossistema. 

Não só por isso – mas em especial por tão significativo e incontestado 
fato – a sociedade do município (e região) merece a confecção de um 
aprofundado Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), a ser promovido 
pelas papeleiras questionadas, antes do início de qualquer plantio dessa 
deletéria monocultura, devidamente guarnecido com as audiências 
públicas que garantam o controle social desse importante instrumento de 
proteção ambiental. 

 

Wagner Giron de La Torre 

Defensor Público 

Coord. da Defensoria Regional de Taubaté 
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IV.5. MATERIAL DE APOIO 

 

Os textos abaixo podem ser utilizados como material de apoio para trabalhar 
com os alunos a importância da preservação memória dos moradores de São 
Luiz do Paraitinga e sobre alguns dos elementos que constituem a identidade 
cultural local. 

 

IV.5.1. Saudades da minha São Luiz14 

Aziz Nacib Ab’Saber15 

 

Século Vinte. Fins dos anos vinte. Um montão de gente simples, das roças 
sofridas, para a cidade.  

Predominava o transporte a cavalo. Montarias e pequenas tropas, dos bairros 
mais próximos. Rio Abaixo. Rio Acima. Alhures. Até mesmo de São Pedro de 
Catuçaba, as pessoas vinham a pé. Aos domingos, muito poucos caminhões 
vinham de Taubaté. Raras tropas traziam mercadorias para o mercadão. 
Alegres domingos, quase festivos. Eu, menino, ouvia o vozeiro inusitado, vindo 
do mercadão. A rotina dos visitantes era ouvir missa e vender ou comprar 
mercadorias. Carros de boi traziam as derradeiras sacas de café. De fazendas 
e fazendolas, decadentes. Proprietários sofridos com futuro abalado morando 
em sobradões e casarões construídos em épocas mais faustosas. Confiantes 
em que o ciclo do café na região dos morros e vales teria continuidade e nunca 
terminaria. Triste ilusão! Uma confiança que não se concretizou. Esperança 
frustrada. De vez em quando, a cidadezinha era teatro de acontecimentos 
bizarros. Assim se quebrava a monotonia nos dias de semana na pacata São 
Luiz. Desde sempre, os grandes acontecimentos se repetiam, nas 
deslumbrantes festas religiosas, em dias bem marcados. Sinos tocando, tudo 
terminando com um barulhento foguetório. Religiosidade extremada. Povo 
simpático. Politicamente silente, sempre à espreita. Cavalhada na várzea da 
outra banda do rio Paraitinga.  

A melhoria da estrada de terra para Taubaté possibilitou a compra de um ou 
outro automóvel. Pequenos e frágeis carros chamados “Ford bigodes”. Trilhas 
e caminhos para todas as roças. Gente de pés descalços, caminhando léguas 
para chegar à cidade. Roceiros com calças de “arranca-toco”. Meia barra para 
cima, meia barra para baixo. Bandas de paisanos nos finais de semana, no 
coreto da praça Matriz. Praça rodeada de belas árvores. Belos fogos nas festas 
natalinas, e no dia de São João, festa do Divino, Sábado de Aleluia, pauladas 
no boneco do Judas. 

 
14 In: VIEIRA. Nana. O Divino em Festa. São Luiz do Paraitinga. São Paulo: Terra Virgem. 2008, p.17. 
 
15 Geógrafo, nascido em 1924 em São Luiz do Paraitinga, foi professor emérito da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP, professor titular de Geografia da (FFLCH-USP) e honorário do 
Instituto de Estudos Avançados da USP.  
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Nas paredes grandes desenhos, de João Paulino e Maria Angu. Crianças e 
meninos, brincando na praça, sozinhos sem medo de nada. Alegres, falantes e 
inteligentes. Que saudades! Dos meus inocentes tempos de menino! 

 

IV.5.2. Santa Cruz da Vitória - Despertando a memória  

Prof. Giovani L. dos Santos 

 

Situada entre a chegada da Pousada Ápice e o final da Rua Domiciano 
Siqueira Costa, no bairro S. Benedito, São Luiz do Paraitinga – SP, está uma 
capelinha de 03/04m, local onde devotos costumam acender velas às 
segundas-feiras, permanecendo algum tempo em oração pelas almas. 

Por que Santa Cruz da Sra. Vitória? No interior da pequena ermida existe um 
quadro pendurado na parede do lado esquerdo de quem olha, relatando que a 
Senhora Vitória morreu em 25 de julho de 1889 e a construção da Santa Cruz 
foi concluída em 06 de outubro de 1889. 

A zeladora que tem a chave da capelinha, a Senhora Benedita Martins, filha de 
José Benedito Martins (o saudoso “Zé Bidito”), contou-nos uma história que 
passamos a reproduzi-la, por meio de outras informações, dentro do contexto 
histórico da região. 

Vitória foi uma filha muito dedicada cuidando de seus pais, acometidos de uma 
doença muito brava, a varíola. As pessoas ficavam temerosas de se 
aproximarem do doente, por causa do seu contágio; naquela época, com 
poucos recursos, o medo era maior. A filha prestativa não se importou com 
isso, e se desdobrou ao máximo para aliviar o sofrimento dos pais; ela própria 
contraiu a terrível moléstia, que a levou à morte. 

Por extremada precaução, o seu corpo não foi para o cemitério da cidade. 
Fizeram uma cova no “capoeirão”, a mata densa existente nesse lugar, naquela 
época. Pouco tempo depois caiu um balão em chamas, abrindo uma clareira 
em volta da sepultura. Alguém teve a idéia de fazer uma santa cruz de pau-a-
pique; um modesto altar foi erigido bem próximo ao túmulo da Srª Vitória.  

No final do séc. XIX e na 1ª metade do séc. XX, ainda existiam áreas de mata 
nativa ao redor da cidade. Com a decadência do café na década de 30, as 
florestas continuaram a ser derrubadas para darem lugar a pastagens; o novo 
ciclo econômico do município se intensifica com a chegada de mineiros que 
trouxeram o gado leiteiro; entre eles Nélson Ferreira Pinto, que comprou terras 
na entrada da cidade, formando uma fazenda de vacas holandesas; comprou 
também as terras onde existia um casarão antigo em frente à atual Pousada do 
Saci, e a capelinha da Vitória está no interior dessa área. De 1960 a 1963 o Sr. 
Nelson foi prefeito de São Luiz do Paraitinga, o qual cuidou do esgoto da 
cidade, sendo uma de suas principais obras. No armazém do “Seu Mikilim”, 
sitiantes compravam sacas de sementes de capim gordura, formando 
exuberantes capinzais para o voraz apetite dos animais. E na segunda metade 
da década de 70 foi trazida para o município a epidêmica braquiária, não 
precisando mais fazer o seu plantio, porque se alastra por toda parte. 
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Atualmente, ao redor da Santa Cruz da Vitória conservam-se umas frondosas 
árvores, em meio ao braquiaral nas terras da Professora Marisa Perrenoud 
Ferreira Pinto, que executou a última reforma da capelinha; a pintura do teto e 
das outras partes foi realizada pelo artista plástico Hélder, com a participação 
de alunos. Nos últimos anos, “Zé Cabelo” e sua esposa “Ditinha” 
espontaneamente têm feito a pintura externa, a última em 2013; o “Seu Zé” tem 
comprado tinta de alta qualidade para o aprazível visual da ermida. Outros 
voluntários cuidam do acesso a ela. 

Agradecemos às pessoas que contribuíram com esta matéria. Outras 
contribuições serão bem vindas. “Por hora!” A Senhora Vitória é VITÓRIA. 

 

Estância Turística de São Luiz do Paraitinga, Julho de 2015. 

Giovani L. dos Santos. 

 

  

IV.5.3. Lista de materiais que podem ser utilizados para 

sensibilizar, complementar ou finalizar o trabalho desenvolvido 

com este projeto 

 

Documentários, Filmes e CDs: 

• Memória Luizense( DVD) 

• Brão( DVD) Proac 

• Mestres Navegantes (CDs- Betão Aguiar) 

• Duas canções do Sr Renô- História de Vida, Localidades 

• Documentário Terra Paulista- Cenpec 

• Filmes do Mazzaropi 

• Filme Marvada Carne 

• Será o Benedito? 

• A Cidade Faz o Show, programa da TV Cultura. 

• Globo Rural (Brão) 

 

Fotos: 

• Marcelo Toledo (impacto da monocultura) 

• Comunidade da Vila 

 

TCC: 

• Érica – algodão - bairro da fábrica 

 

IDÉIA DA BEL SOBRE ENTREVISTA COM DNA BEATRIZ, MÃE DA 
ALEXANDRA- conflitos/desapropriação gerada pela criação do parque 
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IV.5.4. Equipe Catuçaba 

 

• Pioneiros de Catuçaba: Bel (Geografia), Alessandra (Português) Karina 
(Educação Física), Rodolfo. 

Tarefa: Catuçaba e Núcleo 

 

• Pioneiros da Waldemar Rodrigues: Bruno (Geografia), Luciana 
(Ciências), Aline (Matemática), Maira (Artes), Karina (Educação Física). 

Tarefa: Mirante e Centro 

 

• Pioneiros de São Sebastião: Bruno (Geografia), Leda (História). 

Tarefa: Centro (depende de transporte) 

 

• Pioneiros de Caetanos/Alvarengas: Rosiane (Geografia), Érika (História), 
Giovani (Português). 

Tarefa: Centro (depende de transporte) 

 

• Pioneiros de Pamonã: Bel (Geografia), Silvana? (PEB 1) 
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