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Apresentação
 É com alegria e satisfação que convidamos você a navegar por essas páginas para conhecer o percurso 
do projeto Nosso Paraitinga: Diálogos Roda D´Água. O rio Paraitinga, que atravessa o município de São 
Luiz do Paraitinga e está presente na vida do luizense, é o fi o condutor desta jornada. 

 A intenção deste material é subsidiar o trabalho da rede de educação de São Luiz do Paraitinga no 
que diz respeito às questões socioambientais locais, especialmente sobre água, solo e biodiversidade. Para 
isso o projeto elegeu a Bacia Hidrográfi ca do Rio Paraitinga, na porção do município, como território de 
aprendizagem e o Estudo do Meio como metodologia ativa para a produção de conhecimentos. 

 É importante lembrar que o trabalho de sensibilização e educação ambiental é realizado há muitos 
anos nas escolas de São Luiz. Já o Estudo do Meio começou a ser desenvolvido na rede municipal a partir 
de um projeto sobre identidade, realizado pela Secretaria em 2015. A cada ano, o projeto é fortalecido por 
professores(as) e gestores(as) que mobilizam escolas, colegas e alunos na criação de ações pedagógicas 
interdisciplinares. As experiências pedagógicas relatadas aqui, são realizadas há anos nas escolas e seguem 
se renovando e recriando. O Roda D´Água veio encorpar o ensino e aprendizagem sobre as questões 
socioambientais nesta construção e valorizar as ações realizadas.

 Este livro apresenta, no capítulo 1 e 2, as atividades do projeto Roda D´Água; no capítulo 3,  o Estudo 
do Meio como forma de desenvolver a educação integral dos alunos a partir do território luizense; no 
capítulo 4, a Bacia Hidrográfi ca do Rio Paraitinga como território de aprendizagem; e no capítulo 5 uma 
cartografi a afetiva sobre  o rio Paraitinga e seus principais afl uentes. Neste último capítulo, há 2 seções que 
trazem histórias sobre cada corpo d´água: seção de interação com a comunidade e seção experiências 
pedagógicas. Esses registros trazem pontos de vistas de diferentes pessoas da comunidade luizense e 
enriquecem nosso olhar sobre o território. Vale ressaltar que o olhar de outras pessoas é da mesma maneira 
importante e que o ato de registrar suas experiências pode ser uma iniciativa contínua no âmbito escolar. O 
objetivo é fazer a roda girar e valorizar a ação de todos! 

 Equipe Roda D’Água
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Seção Interação com a Comunidade 

Serão apresentadas nessa seção algumas 

iniciativas realizadas pela comunidade luizense, 

e/ou pesquisas realizadas na região, que podem 

enriquecer o trabalho de sensibilização e 

educação ambiental realizado pelas escolas 

de São Luiz do Paraitinga. Essas iniciativas/

pesquisas dialogam com os temas e princípios 

do projeto Nosso Paraitinga: Diálogos Roda 

D´Água. Durante o projeto Roda D´Água, foram 

realizados levantamentos de informações, 

conversas e entrevistas com o intuito de valorizar 

a diversidade de olhares sobre o território da 

Bacia do Rio Paraitinga na porção de São Luiz do 

Paraitinga, especialmente no que diz respeito ao 

uso da água, do solo e da biodiversidade.

1. O PROJETO 
 O evento da grande enchente de São Luiz do 

Paraitinga, desastre de repercussão nacional ocorrido 

em janeiro de 2010, revelou à Akarui a urgência 

em dialogar com a comunidade escolar sobre a 

importância da Bacia Hidrográfi ca do Rio Paraitinga 

e envolvê-la em sua conservação. 

 As pesquisas realizadas naquela época 

apresentaram o cenário de degradação ambiental 

na Bacia do Rio Paraitinga, relacionado ao processo 

histórico de ocupação e uso do solo, especialmente 

na produção do café e da agropecuária. Para 

incrementar a biodiversidade local, potencializar 

a capacidade para produção de água e alimento e 

consequentemente aumentar a qualidade de vida no 

município, as pesquisas apontaram a necessidade de 

recuperação ambiental deste território por meio da 

restauração fl orestal das áreas degradadas, associada 

ao desenvolvimento econômico da região. 

 Nesse contexto, foi construído o projeto Nos-

so Paraitinga: Diálogos Roda D´Água. O Roda D´Á-

gua priorizou desenvolver processos formativos com 

professores(as), gestores(as) e educadores ambientais 

e ter a escola como espaço para difundir informações 

e produzir conhecimentos sobre a realidade socio-

ambiental de São Luiz do Paraitinga. Ao longo de seu 

percurso de trabalho, o projeto apresentou, de for-

ma acessível, importantes temáticas  socioambientais 

sobre trechos signifi cativos da Bacia Hidrográfi ca do 

Rio Paraitinga a partir das iniciativas locais, da inte-

ração com a comunidade, de dados e conhecimentos 

técnicos.

 A Secretaria Municipal de Educação de São 

Luiz do Paraitinga e o Parque Estadual da Serra do 

Mar – Núcleo de Santa Virgínia (PESM - NSV) atuaram 

como parceiros na construção deste processo de 

trabalho, contribuindo tanto na concepção como na 

execução do projeto. Durante a elaboração do projeto, 

foram realizadas duas reuniões com 15 professores 

que fi zeram parte da formação em Estudo do Meio 

promovida pela Secretaria em 2015. O grupo orientou 

ações e objetivos à equipe da Akarui, que poderiam 

fortalecer os trabalhos já realizados por eles nas oito 

escolas municipais de São Luiz do Paraitinga, como 

será tratado adiante.  

Reunião na Secretaria Municipal de Educação, 2015.

Seção Experiências Pedagógicas

Serão apresentados nessa seção alguns caminhos 

pedagógicos que as escolas da rede de São Luiz 

do Paraitinga vêm percorrendo para desenvolver 

o trabalho de sensibilização e educação 

ambiental ao longo dos últimos anos. Todas elas 

reforçam a relação entre o desenvolvimento de 

competências e habilidades da Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) no território da Bacia 

do Rio Paraitinga. A oportunidade de descrever 

essas atividades neste material fortalece a troca 

pedagógica entre professores(as) e escolas, 

além de fortalecer projetos interdisciplinares de 

temática socioambiental em Projetos Político 

Pedagógicos.
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 O Roda D´Água teve como fio condutor de 

suas atividades o rio Paraitinga e sugere sua bacia 

hidrográfica - na porção do município de São Luiz do 

Paraitinga -  como território de aprendizagem sobre 

as questões socioambientais locais, especialmente 

relacionadas à água, solo e biodiversidade. Durante 

seus anos de atuação – entre final de 2018 e 

início de 2022 – o projeto colocou em pauta 

temáticas relacionadas ao rio e seus afluentes em 

conversas realizadas nas escolas de São Luiz do 

Paraitinga. Através do interesse e da contribuição 

de professores e gestores, fortaleceu a temática 

socioambiental em planos de aulas e projetos 

interdisciplinares executados durante este período.   

 O nome do projeto é simbólico. Representa 

a importância dos rios e da água na vida de todos os 

seres do planeta e localiza sua área de atuação. A roda, 

com seu movimento contínuo e circular, gera força e 

energia, produz cultura em todos os seus aspectos 

e suscita a transformação da realidade. Diálogos, 

quando realizados continuamente, têm o poder de 

mobilizar as pessoas a realizarem o que acreditam 

e sonham individualmente e coletivamente. Por sua 

vez, a roda d´água faz parte da história e da memória 

afetiva luizense, pois movimentou por décadas, 

diversos monjolos instalados ao longo dos corpos 

d´água da região para a produção de alimento, como 

a paçoca, farinha de milho e de mandioca.  

 Para desenvolver suas atividades, o projeto 

partiu da premissa que o ser humano é parte 

integrante da natureza. Ou seja, para cuidar do que 

está a nossa volta, é preciso, antes de tudo, saber 

cuidar de si, do outro e de nossas relações pessoais 

e profissionais (no nível do pensar, do sentir e do 

querer), para compreender que somos agentes 

transformadores da realidade e corresponsáveis pela 

Linha do tempo das atividades do projeto, para incentivar a participação dos professores.

manutenção de valores éticos para a conservação dos 

recursos naturais essenciais à vida.  

 Pensando assim, o projeto elegeu quatro 

princípios norteadores para realizar ações de 

sensibilização e educação ambiental ao longo do 

trabalho: o cuidado, a integração, a identidade e o 

pertencimento. 

 O cuidado já não é mais uma opção. Saber cuidar 

de si e do outro é fundamental para cuidar do que está à 

nossa volta (casa, escola, cidade, recursos naturais) e das 

nossas relações (familiares, amigos, professores e pessoas 

diferentes entre si). Aprender a cuidar de si é se atentar 

à nossa saúde física (o que comemos, o que fazemos, 

como respiramos, os remédios que usamos), emocional 

(o que sentimos, o que pensamos e como reagimos) e 

espiritual (o que sonhamos, o que acreditamos, o que 

nos motiva e impulsiona). É importante identificar o que 

sentimos e como reagimos às situações da vida cotidiana 

e perceber que as nossas ações são intervenções diretas 

na realidade. Em maior escala, as ações e escolhas de 

cada um, em conjunto, podem redefinir a estrutura que 

sustenta o modo de vida de nossa sociedade, como a 

forma de consumir, por exemplo.

 O princípio de integração nos leva a 

compreender a realidade em uma visão sistêmica. A 

Educação Integral é um bom exemplo nesse sentido, 

pois ela considera que a formação humana acontece o 

tempo inteiro, ao longo de toda a vida e em todos os 

espaços, seja em casa, na escola, na praça, no quintal, 

no mundo. E para garantir o desenvolvimento humano 

em todas as suas dimensões (intelectual, física, afetiva, 

social e cultural), é preciso exercitar a integração entre 

pessoas, conhecimentos, áreas de saberes, disciplinas, 

realidades locais e globais. 

 O princípio da identidade traz a oportunidade 

de refletir e reconhecer nossas origens, de onde viemos, 

quais nossas histórias e hábitos, quem somos e como 

nos relacionamos. O que e como contamos sobre quem 

somos, individual e coletivamente, sobre os valores 

que acreditamos, os símbolos que nos representam, as 

competências e habilidades que reconhecemos.

 Há, ainda, o princípio de pertencimento, 

seja de um lugar, de um grupo ou de uma cultura. Ter 

a capacidade de reconhecer e exaltar o lugar onde se 

vive, exercitar o olhar como se o estivesse conhecendo 

pela primeira vez. Ter motivação e orgulho em 

transmitir conhecimentos e trocar experiências para 

o desenvolvimento coletivo. Observar os diferentes 

modos de ser e viver no município e respeitar todos 

eles.

 Articular premissa e princípios através das 

atividades propostas pelo projeto foi uma forma de 

contribuir com a formação de professores e com a 

educação no município. O objetivo foi fortalecer as 

relações e o vínculo entre comunidade escolar e seu 

território e transformar a realidade a partir de pequenas 

atitudes que garantam as condições necessárias para o 

bem estar desta e das próximas gerações. 
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N

TRAJETO DO RIO PARAITINGA DE AREIAS ATÉ PARAIBUNA

Informações Técnicas:

Sistema de Coordenadas - UTM 23S
Datum - SIRGAS 2000

Data da Produção Cartográfica - Agosto/2021

Projeto Nosso Paraitinga: Diálogos Roda D'Água
Escala 1: 700.000

Dentre as atividades realizadas, o Roda D´Água 
promoveu: 

1- Levantamento sobre as potencialidades, vulnera-
bilidades e necessidades para a continuidade do traba-
lho em sensibilização e educação ambiental na rede, 
através de entrevistas realizadas com os professores 
participantes do projeto; 

2- Conversas com professores(as) e gestores(as) das 
oito escolas municipais sobre a importância de for-
talecer as questões socioambientais em seus plane-
jamentos; 

3- Encontros com a comunidade escolar em reuni-
ões de pais, mães e acompanhantes para falar sobre 
o projeto; 

4- Ofi cinas para a troca de experiências entre pro-
fessores(as), gestores(as) e educadores(as) ambientais; 

5- Saídas a campo com professores e alunos para o 
estudo do meio no território da Bacia Hidrográfi ca 
do Rio Paraitinga; 

6- Apoio na realização da Feira de Ciências anual da 
EMEF Prof. Waldemar Rodrigues; 

7- Levantamento sobre atividades práticas sobre 
água, solo e biodiversidade para o uso do professor; 

8- Produção audiovisual sobre experiências locais, 
como material de uso pedagógico;

9- Realização de ofi cinas de produção audovisual 
para professores(as);

10- Divulgação das ações do projeto em redes so-
ciais; 

11- Implementação de uma plataforma digital e 
mapa interativo sobre a Bacia do Rio Paraitinga 
para navegação virtual; 

12- Produção de mapas pedagógicos para uso de 
professores e alunos em sala de aula; 

13- A revitalização dos espaços externos das es-
colas como estímulo às atividades pedagógicas ao ar 
livre;

14- Ofi cinas de desenvolvimento humano com o 
grupo gestor (diretoras e coordenadoras pedagógicas) 
para a incorporação de projetos de Estudo do Meio 
com viés socioambiental no Projetos Políticos Peda-
gógicos nas escolas.

2

3

4

5

6

8

u

10

13

12
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2. AS OFICINAS
Metodologia

 A partir de seus fundamentos, o Roda D´Água realizou 12 

ofi cinas com professores(as), gestores(as) e educadores(as) ambientais. A 

proposta das ofi cinas foi conciliar desenvolvimento humano às temáticas 

socioambientais, especialmente no que diz respeito ao uso da água, do 

solo e da biodiversidade na região. 

 Para isso, foi apresentado em cada ofi cina um conteúdo inspirado 

na antroposofi a como ferramenta de desenvolvimento humano e 

proposta a elaboração de planos de trabalho individuais e coletivos para 

serem colocados em ação a curto, médio e longo prazo, seja no âmbito 

pessoal e/ou profi ssional. 

 Ao longo dos encontros, o grupo foi convidado a conhecer a Bacia 

Hidrográfi ca do Rio Paraitinga, especialmente na porção do município de 

São Luiz do Paraitinga, e entendê-la como um território de aprendizagem 

para a construção de conhecimentos socioambientais a partir da vivência 

e interação entre professores, alunos e comunidade escolar. 

 Foi visto que a partir deste recorte é possível desenvolver e 

aprofundar competências e habilidades da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) e realizar a formação integral do(a) aluno(a) que estuda 

na rede municipal de São Luiz do Paraitinga. Dessa forma o(a) aluno(a) 

compreende a complexidade da realidade e sente-se capaz de levantar 

dados e informações para ampliar pesquisa, criar conhecimentos, 

identifi car problemas e criar soluções locais. 

 As ofi cinas foram realizadas em diferentes lugares, com o intuito 

de valorizar a vivência e a interação entre as pessoas do grupo. O grupo 

Roda D’Água foi convidado a criar espaços de fala e escuta ativas e 

A antroposofi a é uma ciência 
desenvolvida pelo fi lósofo 
austríaco Rudolf Steiner (1861-
1925). Propõe uma forma livre 
e responsável de pensar e per-
ceber a realidade respeitando 
o ser humano e a realidade na 
qual está inserido.
Fonte: Programa Germinar - ComViver

aprender através da própria experiência, na qual cada integrante pôde 

compartilhar seus posicionamentos e falar o que pensa, sente e faz.

 Em cada ofi cina, perguntas norteadoras eram colocadas ao grupo 

para que fossem respondidas no nível do pensar, sentir e fazer. O grupo 

era dividido em pequenos grupos que se organizavam em rodas de 

conversas para que cada um tivesse a oportunidade de falar, escutar e 

sugerir encaminhamentos. Em seguida, o grupo se reunia organizado em 

uma grande plenária na qual cada pequeno grupo compartilhava suas 

principais percepções. O resultado é que todos os participantes têm a 

oportunidade de se ver e se reconhecer, seja através de sua experiência 

ou do outro; que, por sua vez, o complementa, o fortalece, o irmana.  

 A metodologia das ofi cinas fez com que os participantes 

colocassem em prática o que é sugerido para realizar no trabalho 

com seus alunos: levantar seus conhecimentos prévios, partilhar 

experiências, levantar dúvidas e elaborar perguntas, eleger um foco 

de pesquisa individual ou coletivo e ampliar seu aprendizado com as 

teorias já existentes. 

 A seguir apresentaremos um resumo de cada ofi cina. Os relatórios 

completos  de todas as ofi cinas e os conteúdos antroposófi cos referentes 

a cada uma delas podem ser acessados em www.akarui.org.br/dialogos
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 Ocorreu na EMEF Prof. Waldemar Rodrigues. Teve o objetivo 

de integrar o grupo Roda D´Água, conversar sobre as expectativas de 

cada um sobre o projeto, realizar combinados para o bem-estar de 

todos e para o bom andamento do trabalho. Foi realizada uma saída 

a campo para a observação do rio Paraitinga no trecho urbano e um 

levantamento do que se viu, ouviu e sentiu ao priorizar o olhar para 

o rio e suas interações. Foi apresentada a Trimembração do ser 

humano (pensar, sentir e querer) e os Caminhos da Aprendizagem. 

Foi conversado como o caminho da instrução pode ser complementar 

ao caminho da descoberta e vice e versa. 

 “Depois da grande enchente de 2010, eu não tinha voltado o 

olhar para o rio Paraitinga com curiosidade e afetividade, já que ele 

causou tantas perdas e sofrimento para mim e para a Comunidade. 

Hoje percebi uma série de elementos que já não prestava atenção ao 

passar por ali”. Professora Ana Lúcia dos Santos

Ofi cina 1 – Observando o Rio Paraitinga

Professor em diálogo com pescador na beira do rio Paraitinga. 

Trimembração do Ser Humano
 
A Antroposofi a usa a trimembra-
ção para olhar o ser humano, 
distinguindo três qualidades: o 
Pensar, o Sentir e o Querer. Cada 
pessoa pode ser mais propensa 
ao pensar, ao sentir ou ao que-
rer. O desafi o é integrar estas 
três dimensões do ser humano 
e, como professores ajudar que 
os alunos também façam isso.

Fonte: Programa Germinar - ComViver

17

Caminhamos com o rio
Congregados em silêncio
Quebrados por bom dias

Principalmente do cachorro que latia

Vi fl ores e frutos
Goiabeiras, limoeiros,

Boldo, amoreiras
Plantado só de um lado
Ausente na outra beira

Banco pra sentar
Curtir o rio, observar
Mas a intenção era 
Mesmo para pescar

Vi mimos
Capim cidreira

Pitanga
Amora japonesa
E mais goiabeira

Vi bananeira
E o capim roçado
Pra pouca beira

Acho que tava preservado
Vi araçá

Pé de palma que brotou
Flor pra alma

Palmas pra quem plantou

Encontrei andando
Na beira do rio

Chicão do Colombano
Não era hora de proseá

Mas, não teve jeito
Ficamos proseano

Com 61 anos de idade
Planta árvore desde os 3 anos

Faz com prazer
Quer morrer plantando

Nasceu de um desejo de chupar 
jabuticaba

Hoje tem viveiro, berçário
Plantar, é um desejo que não se acaba

Tem no seu espaço 
plantas da medicina

horta, farmácia popular
Até cereja preta da Argentina

Tem hortelã pimenta
Alho mira, tomilho, limão

Ora-pro-nóbis
De tudo um pouco, até falso chorão

Gabiroba da miúda, amarela
Ingá, jamelão africano

Uváia amarela,
O que dá, ele vai cultivando

Vi planta que recompõe o hidrogênio
Tudo isso na prosa como Chicão

Vi pescador de mandi guaçu
E muita reclamação

Do outro lado da margem
Tem maricareiro
Alta e resistente

Protegendo as margens o ano inteiro
Vi pessegueiro, banana prata

Jatobá que dá jataí
Morador que estima e ama o rio

Um detalhe que senti
Vi boldo na beirada

Com uma fl or de lado
Era ela, a Beladona

Bonita e faceira
Protegida pelo boldo

Que cura ressaca de bebedeira

Vi muito pouco pelo tempo
Ouvi bastante

Todo momento
Todo instante
Me senti bem

Até tristeza por alguém
Que ouvi injuriado

Por causa do rio
Que ainda está assoreado
Ouvi que já teve muita vida

E que está no limite
Mesmo que alguns não acredite

Ele precisa ser recuperado
Pra devolver vida

E ser novamente pescado

O Rio Paraitinga
Poesia de Paulo Ramalho
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 Foi realizada na EMEF Coronel Domingues de Castro. A partir 

de uma breve apresentação sobre o Desenvolvimento da Consciência 

do Ser Humano, o grupo se questionou por que o ser humano se 

destacou da natureza em sua trajetória histórica e quais as alternativas 

atuais para essa reintegração. Realizou-se, então, um mapeamento 

sistêmico sobre quatro questões: a enchente de 2010, o aterro sanitário 

localizado no Bairro do Alvarengas, o desmoronamento do morro da 

Capela e o assoreamento do ribeirão do Turvo. A partir desta atividade, 

o grupo criou alguns propósitos de atuação para o educador ambiental.

 “Minha maior felicidade é perceber através do Roda D´Água 

que eu estava no caminho certo, mas agora não me sinto mais sozinho, 

me sinto fortalecido com o grupo”. Professor Rodolfo Gedeon

Ofi cina 2 – O propósito do Educador Ambiental

Roda de conversa entre professores(as) e educadores(as) durante a ofi cina.

18

Desenvolvimento da 
Consciência do Ser Humano

A humanidade vive um processo 
de individuação do ser humano 
que nos afasta dos mundos es-
pirituais, da natureza, da família 
e da comunidade. Isso faz com 
que sejamos, de um lado, uma 
individualidade livre, emancipa-
da, mas, por outro lado, solitária 
no mundo. 

Fonte: Programa Germinar - ComViver

 Realizada na Fazenda São Luiz, no Bairro Mato Dentro, foram 

apresentadas as Fases da Vida. Os participantes trocaram biografi as 

em pequenos grupos, compartilharam suas percepções e fortaleceram 

vínculos. Criaram planejamentos pedagógicos com foco socioambiental 

de acordo com as diferentes fases de vida de seus alunos(as).

 “Se eu tivesse acesso ao conteúdo sobre as fases da vida quando 

mais jovem, quanto sofrimento eu teria poupado. Esta ferramenta é de 

grande valia para olhar minha trajetória e dos meus alunos, de forma 

a reconhecer e compreender suas fases e fortalecer a relação de ensino 

e aprendizagem.” Professora Luciana Castro

 

Dinâmica de aquecimento, conversa em duplas: como estou chegando?

Ofi cina 3 – Biografi a e Fases da Vida

FASES DA VIDA

As fases da vida do ser huma-
no podem ser observadas de 7 
em 7 anos. Como o foco deste 
projeto foram os professores 
da rede pública, que trabalham 
com crianças e jovens, destaca-
mos os três primeiros setênios 
de vida, dos 0 aos 21 anos.

Fonte: Gudrun Burkhard
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 Em uma vivência no Parque Estadual da Serra do Mar – 

Núcleo de Santa Virgínia – os participantes foram incentivados 

a realizar atividades de sensibilização ambiental com água. Muitos 

deles não conheciam o parque e foi realizada a trilha da Pirapitinga 

na beira do rio Paraibuna. No retorno, foi conversado “se” e “como” 

os professores(as) têm trabalhado o tema “Rio” em suas áreas de 

conhecimento e aprofundando o aprendizado em diferentes fases de 

ensino. A atividade utilizou a metodologia World Café, que consiste em 

pequenos grupos de pessoas, dispostos em mesas redondas, e na rotação 

dos participantes por elas em cada rodada.

Atividade de sensibilização com água: quais minhas sensações?

Oficina 4 – Rio Paraibuna

“Nunca tinha vindo ao Núcleo 

de Santa Virgínia e imaginei a 

sensação que meus alunos teriam 

com essa possibilidade. O apren-

dizado e o vínculo que se cria é 

enorme”. 

Professora Flávia Marcon

 

 O Bosque da Casa Oswaldo Cruz é a maior área verde 

preservada no centro urbano da cidade de São Luiz do Paraitinga e 

resquício de Mata Atlântica. Ali observou-se a diferença entre os reinos 

animal, mineral, vegetal e o reino humano. No Centro Cultural Nelsinho 

Rodrigues, a partir da vivência realizada, foi apresentada ao grupo a 

visão orgânica de uma escola e de um projeto social (Ver pág. 22). 

Para terminar, por meio de fotografias, o historiador Marcelo Toledo 

compartilhou conhecimentos sobre as condições atuais do ribeirão do 

Chapéu e do Ribeirão do Turvo, importantes afluentes do rio Paraitinga. 

Oficina 5 – Ribeirão do Chapéu e Turvo

Caminhada no bosque da casa Oswaldo Cruz: reino mineral, vegetal, animal e humano.

“Nunca havia pensado sobre a 

relação do nosso corpo com os 

elementos da natureza e como 

essa relação reflete na estrutura 

de uma escola ou de um projeto 

social. As instituições são vivas e 

orgânicas, pois são feitas por pes-

soas!”. Aline Ribeiro de Oliveira 

Nascimento, gestora
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“Fazer essa descida de bote no 

Rio Paraitinga me fez superar o 

trauma e o medo que tinha desse 

rio. A última vez que fi z isso foi 

para deixar a minha casa na 

época da enchente”. 

Professora Alessandra Castro

 A ofi cina foi realizada no Camping Bicho D´Água, sede da 

Companhia de Raft ing Montana. Foi apresentada uma metodologia 

para criar planos docentes que envolvessem ações socioambientais 

como ponto de partida para registrar um projeto que começou a ser 

rascunhado por cada participante. Foi realizado o fl oating no rio 

Paraitinga até o bairro do Verde Perto. Foi fi rmada entre professores(as) 

e a Companhia uma parceria para realizar atividades relacionadas ao rio 

para apresentar questões socioambientais locais para os alunos de São 

Luiz.

Ofi cina 6 – Floating no Rio Paraitinga 

Descida do rio Paraitinga, observação da paisagem.

Fonte: Programa Germinar - ComViver

VISÃO ORGÂNICA DA ESCOLA / PROJETO A PARTIR DA ANTROPOSOFIA
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 Nesta oficina, o grupo conheceu duas famílias de agricultores 

residentes no bairro rural São Sebastião, polo de produção de 

alimentos de São Luiz do Paraitinga, para compreender as diferenças 

e semelhanças entre a produção orgânica e a convencional. Em um 

afluente do ribeirão do Turvo que passa na região, foi realizada uma 

atividade prática para detectar a qualidade da água através da observação 

de bentônicos. 

“Apesar de todas as dificuldades 

que o trabalho na roça apresenta, 

encontramos pessoas felizes com 

o que fazem. Temos muito o que 

aprender com suas experiências,  

afinal são elas que produzem os 

alimentos que vão para a nossa 

mesa”.  Prof. Paulo Ramalho 

Oficina 7 – Produção agrícola

Plantio de hortaliças no bairro São Sebastião.

“Nunca imaginei que faria algo 

parecido com o que fiz hoje! Senti 

medo, raiva, me senti cansada, 

mas o sentimento de satisfação 

e gratidão por ter completado a 

caminhada sobre as pedras do 

ribeirão do Pinga com todo o 

grupo é maravilhosa!”.  

Professora Renata Salinas

 Foram realizadas atividades de sensibilização ambiental para 

percorrer uma trilha no leito do rio Sertão Grande, afluente do ribeirão 

do Pinga, importante afluente do ribeirão do Chapéu, que deságua 

no rio Paraitinga. Esta trilha está localizada na Pousada Refúgio das 

Sete Cachoeiras, distrito de Catuçaba, em São Luiz do Paraitinga. 

Foi realizada uma retrospectiva das oficinas de 2019 e levantadas as 

perspectivas para 2020.

Oficina 8 – Ribeirão do Pinga

Professores no leito do ribeirão Sertão Grande, um afluente do ribeirão do Pinga, Distrito de Catuçaba.
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 Maria Helena Moradei, agricultora biodinâmica e integrante 

da Associação Minhoca Parceiros Agroecológicos de São Luiz do 

Paraitinga, recebeu o grupo em sua casa para apresentar a biodiversidade 

de sua horta e de sua roça. Ela contou sobre os usos e as propriedades das 

PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais). Os temperamentos 

humanos foram apresentados e colocados em prática no grupo. Foi 

construida uma linda espiral de temperos, com 24 espécies coletadas.

“Muito importante saber identifi car o temperamento de cada pessoa. 

Esse conhecimento facilita a gestão de nossas relações pessoais e 

profi ssionais, pois é possível entender ações e reações para ser mais 

compreensivo consigo e com o outro”. Professora Kátia Ballesteros 

Ofi cina 9 – Horta e roça urbana

Espiral de temperos construída pelo grupo de professores e educadores Roda d´Água.

Temperamentos Humanos

Os Quatro Temperamentos (co-
lérico, melancólico, fl eumático 
e sanguíneo) podem ser muito 
úteis para nos ajudar a entender 
sobre nós mesmos e uns aos 
outros. Ele também nos ajuda 
a valorizar, celebrar e fazer uso 
dos dons que temos e dos dons 
das pessoas com quem traba-
lhamos.
Fonte: Guia Pés Descalços, 2009.

“No projeto Roda D´Água eu 

aprendi na prática o que sempre 

ouvi como teoria. A metodologia 

das ofi cinas muito me inspirou 

para trabalhar de uma forma 

diferenciada com meus alunos”. 

Professora Vanessa Aparecida 

dos Santos

 Ofi cina on-line por conta da pandemia Covid-19. O grupo 

conversou sobre o que signifi ca acolhimento e ser acolhido, além 

de refl etir sobre o início das aulas do ano de 2021 após um ano de 

isolamento e distanciamento social. O tema Resistências às Mudanças 

foi apresentado e foram criados planos de ação pessoais e coletivos para 

curto, médio e longo prazos diante uma situação de crise humanitária e 

seus impactos na educação.

Ofi cina 10 – Acolhimento

Primeiro encontro on line por conta da pandemia Covid-19: acolhimento.
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 Oficina on-line sobre uma das temáticas de maior impacto na 

vida cotidiana das pessoas e um pedido realizado desde o início do 

projeto: o lixo e sua destinação. O facilitador das oficinas Roda D´Água, 

Tiago Sartori, hoje Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável da Prefeitura de Socorro (SP), apresentou as atividades 

implementadas em seu município para a coleta e reciclagem de 

resíduos sólidos, assim como para o destino de lixo comum e de 

poda no município. O Roda D´Água organizou um Grupo de Trabalho 

Intersetorial com o objetivo de conversar e encaminhar ações possíveis 

sobre a coleta seletiva em São Luiz do Paraitinga, especialmente nas 

escolas e no Núcleo de Santa Virgínia. 

“Muito interessante conhecer 

o modo como o município de 

Socorro faz a gestão de seus 

resíduos sólidos, uma ótima 

referencia para o município de 

São Luiz do Paraitinga.” 

Professor Paulo Ramalho

Oficina 11 – Resíduos Sólidos

Experiência de compostagem em espaço público no município de Socorro, SP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fica o desejo de realizar uma 

Jornada X com crianças e 

adolescentes em São Luiz do 

Paraitinga, envolvendo toda a 

comunidade escolar!” 

Camila Gauditano, educadora 

 

 

 

 Essa oficina teve como convidado especial Edgard Gouveia, 

criador de uma metodologia para a mobilização de jovens e crianças 

para realização de ações socioambientais de acordo com as necessidades 

levantadas por uma comunidade, a Jornada X. Ele contou experiências 

em nível local, global e orientou o grupo Roda d´Água sobre como 

realizar uma mobilização em São Luiz do Paraitinga. 

 Vale a pena procurar saber mais sobre a Jornada X na internet 

como forma de inspirar futuras iniciativas como essa em São Luiz do 

Paraitinga. A Jornada X é uma gincana que tem como objetivo usar o poder 

da aventura para desafiar times de crianças e jovens a reconhecerem e 

mobilizarem talentos e recursos de sua comunidade para solucionarem 

impactos socioambientais do seu entorno.

Oficina 12 – Mobilização Social

Grupo “Primavera X” presente na Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente - SP.
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3) O ESTUDO DO MEIO
A BNCC, a educação integral 

e o território

 O projeto Nosso Paraitinga: Diálogos Roda 

D´Água estabelece uma relação entre as diretrizes 

curriculares propostas pela BNCC (Base Nacional 

Comum Curricular), o estudo do território e a 

escola, desejando desta maneira contribuir para um 

processo educativo crítico, criativo e comprometido 

com o desenvolvimento cognitivo e socioafetivo 

das crianças e jovens do município de São Luiz do 

Paraitinga.

 A BNCC faz parte dos parâmetros e diretrizes 

para a educação básica que todos os entes federativos 

precisam seguir para construir seus projetos políticos-

pedagógicos e seus currículos. Embora a BNCC 

estabeleça as diretrizes e competências comuns para 

todas as escolas do território nacional, garantindo 

uma formação básica comum para cada etapa do 

ciclo básico (educação infantil, ensino fundamental 

e ensino médio), ela também reconhece que os 

currículos precisam ser diversos, pois necessitam 

dialogar com as especifi cidades de cada lugar onde a 

escola está inserida, bem como com a diversidade de 

seus estudantes. 

 O conceito de competência ganha relevância e 

centralidade e é por meio desta compreensão que os 

currículos deverão ser organizados. Assim, a BNCC 

busca assegurar aos estudantes o desenvolvimento 

de 10 competências gerais visando “afi rmar 

valores e estimular ações que contribuam para 

a transformação da sociedade, tornando-a mais 

humana, socialmente justa e, também, voltada 

para a preservação da natureza” (BRASIL,2013).  

 A necessidade de se pensar o currículo a 

partir das competências gerais e das competências 

específi cas de cada componente curricular está 

articulada à concepção de educação integral. A ideia 

de educação integral não se confunde com a ideia de 

período integral. Não se trata de quanto tempo o aluno 

permanece na escola, mas se trata de uma visão de 

educação que intenciona o desenvolvimento global 

das crianças, dos adolescentes e dos jovens. 

 É desta maneira que os currículos devem 

ser pensados e elaborados com a intencionalidade 

de promover processos educativos comprometidos 

com as reais necessidades e possibilidades de 

aprendizagens das crianças e dos jovens de cada 

escola, articulando esses desafi os pedagógicos às 

grandes questões da sociedade contemporânea. Isso 

requer um diálogo entre a escola, os seus alunos e o 

seu território.

 O diálogo com o território exige refl etir não 

apenas sobre as carências ou ausências de ação do 

poder público localmente, mas também propõe 

pensar as potencialidades do território onde a escola 

se encontra. Não existe pensar educação descolada 

de seu território, afi nal a escola é uma instituição que 

se localiza espacialmente, por isso ela precisa dialogar 

com a sua comunidade e o seu entorno. 

 Assim, os currículos precisam dialogar com 

os sujeitos, as instituições, as práticas culturais, as 

carências e as potencialidades do local onde a escola 

se encontra. Desta maneira, o território torna-se 

um espaço educativo e a escola uma instituição 

cujo papel social se amplia para além das salas 

de aula, construindo projetos que mobilizam a 

intencionalidade de criar, formar, pensar, refl etir e 

propor ações sobre o território onde se está. Existe 

a articulação de saberes formais e não formais 

construindo uma verdadeira rede de participação 

que envolve alunos, professores e famílias, ou seja, 

toda a comunidade escolar.

 Vale ressaltar que a concepção adotada de 

território é aquela que pensa o território não apenas 

como algo passivo, que recebe a ação humana, 

mas sim como algo que além de receber a ação 

humana também interfere nessas ações a partir de 

seus elementos, pois cada território é portador de 

uma história, de um conjunto de elementos sociais, 

culturais e ambientais, como nos ensina o geógrafo 

Milton Santos. 

 Para Milton Santos, o território não é apenas 

uma materialidade, ele se defi ne pelo uso, pois 

são espaços humanizados, espaços habitados e 

produzidos pelas pessoas em sociedade e por isso 

possuem historicidade, nos revelando a força das 

ações locais, bem como a força dos processos de 

globalização. Assim, o território não é apenas um 

contingente passivo das ações humanas, mas é 

entendido como conteúdo e sujeito das experiências 

educativas e por isso ganha um potencial educativo.

A partir desta concepção, a escola se torna um 

importante agente ativo para pensar projetos de 

desenvolvimento do território propondo ações e 

intervenções juntamente com outras instituições que 

pensam e constroem este território.

Estratégias pedagógicas
 

 É importante considerar que todo o espaço 

escolar tem natural potencial educativo e amplia a visão 

do aluno. Nesse sentido, o pátio, a biblioteca, a sala de 

leitura, os espaços destinados à horta, a quadra, a sala de 

aula, os espaços acessíveis no entorno da escola como 

o rio, a praça, as trilhas ecológicas, as propriedades 

rurais, as hortas de produtores familiares, são, em si, 

potenciais educativos propícios à aprendizagem em 

todas as dimensões da pessoa. 

 Realizar uma saída da sala de aula para o pátio da 

escola para fazer uma leitura ou uma atividade embaixo 

da árvore ou, ainda, uma saída a campo mais estruturada 

para observar o rio Paraitinga e seus diferentes usos da 

paisagem são profundamente importantes.
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 Na educação infantil e no início do ensino 

fundamental é importante enfatizar a sensibilização 

ambiental através de vivências, especialmente em 

espaços ao ar livre e verdes, para desenvolver a 

percepção do corpo, suas interações, o cuidado e 

respeito entre as crianças e seu entorno, destacando 

a diversidade dessas relações. 

 Nos anos finais do ensino fundamental 

convém desenvolver o raciocínio crítico, prospectivo 

e interpretativo das questões socioambientais, bem 

como a corresponsabilidade ambiental a partir de 

Estratégia mais ativa Estratégia menos ativa

Observação Memorização

Formulação e investigação de hipóteses  Reprodução de informações

Resolução de problemas por enfoque de compreen-
são profunda 

Resolução de problemas como ilustração de conte-
údo memorizado

Investigação prática (métodos de experimentação 
“mão na massa” e de trabalho de campo)

Reprodução de protocolos e tutoriais fechados

Tentativa e erro Imitação de método

Comparação de diferentes estratégias Repetição de uma mesma estratégia

Construção de responsabilidade de trabalho em 
grupos (colaboração, debate, cocriação)

Foco individual. Não Construção de
responsabilidades coletivas

Registro processual (tornar a aprendizagem visível 
para si e para o outro)

Não realização de registro de processo
(aprendizagem fica invisível no processo)

Estudo teórico (enfoque de construir para si com-
preensão profunda)

Exposição teórica (enfoque de receber
transmissão de informações teóricas de alguém)

Desenvolvimento de performances perante outros 
(encenar, explicar, demonstrar etc.)

Estudo sozinho

Criação de critérios coletivos de avaliação Recebimento de critérios de avaliação prontos
FONTE: Currículo e educação integral na prática: uma referência para estados e municípios, baseado em ANDRADE, SARTORI, 2018, p.180.

 Em 2014, a Secretaria de Educação de São 

Luiz do Paraitinga promoveu uma formação de 

professores para criar um projeto interdisciplinar 

de estudo do meio que considerasse a importância 

histórica e cultural do município. O tema norteador 

do estudo foi “Identidade”. Os(As) professores(as) que 

participaram dessa iniciativa implementaram e deram 

continuidade ao estudo do meio nas escolas em que 

atuam ao longo dos últimos anos, desde então. 

 Esses(as) mesmos(as) professores(as) que 

contribuíram na concepção do projeto Roda D´Água 

enfatizaram a importância de fortalecer o estudo 

do meio como metodologia ativa para desenvolver 

a sensibilização e a educação ambiental nas 

suas atitudes que interferem na realidade. 

 No ensino médio e na educação de jovens 

e adultos o pensamento crítico, contextualizado e 

político e a corresponsabilidade ambiental devem ser 

ainda mais aprofundados. 

 Em todas as fases de ensino e nas diferentes 

disciplinas é importante associar estratégias de 

ensino mais ativas e menos ativas. Elas podem ser 

combinadas e mobilizadas de diversas formas para 

desenvolver competências e habilidades em um 

processo de aprendizagem de longo prazo. 
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escolas com foco na Bacia Hidrográfi ca do Rio 

Paraitinga, com o objetivo de ampliar o olhar sobre 

o território e integrar temáticas sociais, ambientais e 

econômicas. 

 O Estudo do Meio é uma metodologia de 

produção de conhecimento que oferece aos alunos e 

alunas a oportunidade de aprender, de forma signifi cativa, 

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. Para realizar o estudo do 

meio é preciso cumprir basicamente três etapas:

1° etapa - refere-se à preparação dos alunos antes 

do trabalho de campo. Nesta etapa, os alunos devem 

compreender quais os objetivos do projeto, quais os 

objetivos de cada atividade a ser realizada em campo 

e também devem ser preparados para entender como 

devem realizar cada atividade. 

2° 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.

 3° 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.

Potenciais Educativos

Mapear potenciais educativos no território da Bacia 

do Rio Paraitinga é uma ação dinâmica e pode ser 

atualizada constantemente. O rio Paraitinga e seus 

principais afl uentes em São Luiz do Paraitinga 

- o Ribeirão do Turvo e o Ribeirão do Chapéu 

- tornam-se potenciais educativos capazes de 

gerar aprendizagem, pois são espaços dotados de 

signifi cado, de identidade, valor afetivo, possíveis 

de atribuir sentido e reconhecimento social e 

comunitário.

 Como cada escola está localizada em 

uma região específi ca do município e situada nas 

proximidades dos cursos d´água, é possível levantar 

diferentes locais nas suas cercanias para potencializar 

temáticas interdisciplinares que a escola queira 

desenvolver.

Descida do rio Paraitinga, botes com alunos da EMEF Coronel Domingues de Castro.

 A EMEF Cassiana dos Santos Moreira, por 

exemplo, aponta como potencial educativo em seu 

Projeto Político Pedagógico o Ribeirão do Chapéu e 

propõe o estudo do meio de sua nascente à foz. Já 

a EMEF Prof. Waldemar Rodrigues realiza há alguns 

anos o estudo do meio no trajeto para o Mirante da 

Torre, ou o Morro da Cueca, ponto mais alto da cidade 

de São Luiz, onde é possível entender, por exemplo, 

a ocupação da cidade ao longo do Rio Paraitinga. 

 Criar chances para o(a) aluno(a) da escola 

Waldemar Rodrigues realizarem o estudo do meio no 

Rio do Chapéu e os alunos(as) da escola de Catuçaba 

realizarem o estudo do meio no Mirante do Morro 

da Cueca pode inaugurar um intercâmbio riquíssimo 

entre alunos, professores e escolas, além de ampliar e 

fortalecer o estudo do meio como metodologia ativa no 

território de São Luiz do Paraitinga. 

 Projetos pedagógicos como estes são sufi cientes 

para promover encontros para trocas de experiência 

entre professores(as) e gestores(as), seja em espaços 

de horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) 

em cada escola, seja em espaços de formação anual. O 

Roda D´Água fomenta que projetos interdisciplinares 

de estudo do meio sobre o território da Bacia do Rio 

Paraitinga representem a temática ambiental nos 

Projetos Políticos Pedagógicos das escolas do município 

e que cada projeto considere potenciais educativos 

locais e específi cos à realidade de sua escola. 

com foco na Bacia Hidrográfi ca do Rio 

Paraitinga, com o objetivo de ampliar o olhar sobre 

o território e integrar temáticas sociais, ambientais e 

 é uma metodologia de 

produção de conhecimento que oferece aos alunos e 

alunas a oportunidade de aprender, de forma signifi cativa, 

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. Para realizar o estudo do 

Potenciais Educativos
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POTENCIAIS EDUCATIVOS LOCALIDADE

O Rio Paraitinga Perímetro urbano de São Luiz do Paraitinga

Ribeirão do Chapéu Distrito de Catuçaba

Ribeirão Turvo Trechos no Bairro do Alvarengas e São Sebastião

 Ribeirão do Pinga Distrito de Catuçaba

Fazendas Históricas Distrito de Catuçaba e outros bairros

Trilha Ecopedagógica Bairro Alvarengas

Antiga Usina Hidrelétrica Distrito de Catuçaba

 A Volta da Cachoeira Perímetro urbano de São Luiz do Paraitinga

Mirante do Morro da Cueca Perímetro urbano de São Luiz do Paraitinga

 Alto do Cruzeiro Perímetro urbano de São Luiz do Paraitinga

PESM - Núcleo de Santa Virgínia Unidade de Conservação

Museu Casa Oswaldo Cruz Perímetro urbano de São Luiz do Paraitinga

Propriedade de produção biodinâmica da Maria Helena Na rua da escola Waldemar Rodrigues

Propriedades de agricultores Bairros rurais e centro urbano

Hortas urbanas  Casinha Branca, Casinhas Populares do Benfica e acima da

SABESP, centro

Estações de tratamento de água e elevatórias da SABESP Perímetro urbano de São Luiz do Paraitinga

Postos de reciclagem Perímetro urbano de São Luiz do Paraitinga

Aterro Sanitário Bairro do Alvarengas

Estádio Municipal Juventino Lopes Figueira Perímetro urbano de São Luiz do Paraitinga

Parque Linear urbano de São Luiz do Paraitinga Perímetro urbano de São Luiz do Paraitinga

Casa de Farinha São Luiz Perímetro urbano de São Luiz do Paraitinga

 O Vale do Paraíba é uma região estratégica 

para o sudeste brasileiro por ser um grande caminho 

de conexão entre diferentes territórios. O Vale está 

entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira e 

percorre a extensão entre os estados de São Paulo 

e Rio de Janeiro. A Serra do Mar dá acesso ao litoral 

norte paulista e ao litoral sul fl uminense e a Serra da 

Mantiqueira possui grandes fendas que dão acesso 

à porção sul do estado de Minas Gerais. O Vale se 

encontra no bioma da Mata Atlântica e compreende 

a principal bacia hidrográfi ca da região sudeste, a do 

Rio Paraíba do Sul. 

 

 É interessante imaginar a exuberância da 

região do Vale do Paraíba há 522 anos, quando uma 

rica biodiversidade cobria toda a sua extensão: árvores 

como a sapopemba, palmeiras, a abundância de 

recursos naturais e alimentos como peixes, animais de 

caça, frutos e frutas, palmitos e raízes eram abundantes. 

Reconhecer a presença dos povos indígenas originários 

que ali viviam também é fundamental para entender a 

realidade atual. Os povos originários presentes no Vale 

tinham conhecimentos e habilidades necessárias para 

viver na região e, por conhecê-la muito bem, sabiam 

identifi car e respeitar os territórios de povos vizinhos. 

4) A BACIA DO RIO PARAITINGA 
COMO TERRITÓRIO EDUCATIVO

O rio Paraitinga atravessa o centro urbano de São Luiz.

Exemplos de potenciais educativos

O Vale do Paraiba e a formação de sua gente
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 Onde está hoje a cidade de Aparecida há 

evidências arqueológicas que comprovam a passagem 

de diversos povos indígenas por ali e suas diferentes 

fases de desenvolvimento cultural. A cidade de Taubaté 

foi fundada por Jaques Félix sobre os escombros da 

antiga aldeia Itaboaté, onde viviam famílias do povo 

Guayanazes, assim como em diversas cidades do Vale. 

 Cinquenta anos após a chegada dos 

portugueses, foi fundada a Vila de São Vicente, no 

litoral paulista. Diversas guerras aconteceram ao longo 

de todo o litoral e os colonizadores fi zeram alianças 

com os povos indígenas residentes na região. Além 

de ocupar o litoral baiano, paulista e fl uminense, os 

colonizadores estavam de olho no território da Bacia 

Hidrográfi ca do rio da Prata, mais ao sul, a segunda 

maior bacia hidrográfi ca do Brasil, onde já haviam 

identifi cado ouro e prata para extração e exploração 

de riquezas. 

 Nessa  época, os portugueses se aliaram aos 

povos conhecidos como Tupiniquins (Guaranis, 

Guaianás, Carijós, Gaymures – parentes ou 

descendentes dos povos falantes do Tronco 

Linguístico Tupi) e os franceses aos povos 

Tupinambás (Puris, Coropós, Coroados e Tamoios 

– parentes ou descendentes falantes do Tronco 

Linguístico Macro-Jê). 

 Segundo Paulo Pereira de Barros (1979), quando 

os portugueses e os povos Tupiniquins ganham a 

guerra contra os franceses e os expulsam do litoral 

paulista, os Tamoios, desenganados e ressentidos, 

afastaram-se dos núcleos de colonização e passaram 

a hostilizar o invasor europeu. Saíram do litoral 

vicentino subindo pela velha “trilha dos índios” que 

acompanhava o curso do Rio Quilombo até o alto da 

Serra do Mar.

 Ao adentrar o Vale do Paraíba, com o tempo 

encontram e estabelecem alianças com o povo 

Puri, que habitava as cabeceiras do Rio Paraíba do 

Sul e que esteve presente em toda esta bacia e seus 

afl uentes.  

 

 Os povos indígenas residentes no Vale foram 

dizimados ao longo dos três primeiros séculos de 

colonização e os conquistadores tomaram suas terras, 

os violentaram, os forçaram a trabalhos escravo, os 

proibiram de falar as próprias línguas, de viver seu 

modo de vida e se relacionar de acordo com suas 

regras culturais. 

 A vida de mulheres e crianças indígenas de 

diferentes povos foi preservada pelos conquistadores, 

mas os missionários católicos os obrigavam a se vestir, 

a se batizar e a trabalhar. E do ventre indígena, diante 

de abusos e violências, foram geradas novas vidas.

A partir do Vale do Paraíba é possível remontar diferentes 

camadas históricas de ocupação do território brasileiro, 

desde seus primórdios, a saber: a presença indígena 

na região, as incursões violentas dos colonizadores, 

a formação da gente caipira, a chegada dos povos 

afrodescendentes, a vinda dos imigrantes europeus e 

as diferentes fases econômicas que atravessam esses 

períodos até a atualidade.

A formação do Caipira

 Em texto escrito para o livro Imperial São 

Luiz do Paraitinga, 2011, o professor Judas Tadeu de 

Campos conta que paulistas dos três primeiros séculos de 

colonização no Brasil eram pessoas mestiças denominadas 

mamelucos – resultado das relações estabelecidas entre 

colonizadores portugueses e mulheres indígenas –, e que 

durante esse longo período de nossa história formou-se 

a cultura caipira, entendida como um modo de vida das 

pessoas que viviam nesta região. 

 Tudo indica que foram as mulheres indígenas que 

mantiveram a transmissão de conhecimentos de seus 

povos para que as habilidades de sobrevivência e bem viver 

na região atravessassem gerações e estivessem presentes, 

de certa maneira, até hoje. A produção de alimentos, o 

conhecimento sobre as plantas comestíveis e medicinais, 

sobre artefatos e utensílios são alguns exemplos. Mas o 

apagamento da memória e da presença indígena na região 

é um fato que merece atenção e resgate.

 As terras da região do Vale do Paraíba eram 

consideradas isoladas no fi nal do século XVIII, onde 

alguns posseiros faziam roças de subsistência de maneira 

itinerante. Já algumas famílias tornaram-se sitiantes 

autônomos ao longo dos séculos de ocupação, formando 

a base do campesinato caipira. 

 Eram famílias que cultivavam mandioca, feijão, 

milho, abóbora e tubérculos para comer com carne de 

caça ou pescado. Tinham o costume de coletar frutas e 

fazer farinha. Com o tempo, passaram a contar umas com 

as outras para batizar um fi lho ou realizar mutirões para 

construir e barrear uma casa, para o preparo ou colheita 

de uma lavoura, para a construção de uma estrada, 

uma ponte, uma capela etc. Era um esforço legítimo de 

resgatar uma coletividade e criar uma identidade. 

 Tanto em família como nas outras relações 

sociais, os paulistas só falavam uma língua conhecida 

como nheengatu, que era uma variedade do idioma 

dos índios tupis misturado com palavras de origem 

portuguesa. Também indígenas eram as técnicas da 

lavoura de queimadas, assim como a caça, a pesca e a 

coleta dos frutos de que se alimentavam. Seus luxos 
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em relação à vida tribal estavam no uso de roupas 

simples, do sal, do toicinho de porco e da culinária 

mais fi na; na posse de alguns instrumentos de metal 

e de armas de fogo; na lamparina de óleo de mamona 

e em algumas guloseimas, como a pinga e a rapadura.

Trecho do livro Imperial São Luiz do Paraitinga.

A formação da cultura caipira, a partir das culturas 

indígena e portuguesa, é de imensa riqueza para 

desdobramentos de pesquisa com os alunos(as). É 

uma oportunidade de refl exão sobre as diferenças e 

semelhanças entre esses povos e suas especifi cidades 

culturais. É a chance de reforçar a tolerância como 

importante valor para a compreensão de uma 

sociedade pluriétnica. Por isso, valerá a pena atentar 

para a relação da cultura caipira com a atualidade e 

as suas diversas camadas – linguagem, modo de vida, 

alimentação, técnicas de construção, artesanato, uso 

da terra, da água e da biodiversidade. São recortes 

que revelam um Brasil profundo: remontam à 

formação do povo brasileiro e à constante disputa 

por terras e territórios.

O que é bacia hidrográfi ca? 

 O conceito de bacia hidrográfi ca é bastante 

diverso. De modo geral, envolve o conjunto de 

terras drenadas por um rio principal e seus afl uentes. 

Geralmente, os riachos, córregos e ribeirões correm 

das áreas mais elevadas do relevo – os topos de 

morros – para o ponto de saída, chamado de foz. 

A foz fi ca situada na parte mais baixa do trecho do 

curso d’água do rio principal. 

 A entrada da água na bacia ocorre por meio das 

chuvas e dos fl uxos de água subterrânea. As saídas são 

pela evaporação, transpiração de plantas e animais e 

o escoamento de águas superfi ciais ou subterrâneas. 

Uma bacia hidrográfi ca é delimitada por um divisor 

de águas – interfl úvio – que separa a drenagem e o 

escoamento superfi cial entre bacias vizinhas.

 A bacia hidrográfi ca pode ter drenagem de 

diversas ordens e dentro de uma bacia podem ser 

delimitadas sub-bacias ou microbacias. A ordem dos 

cursos de água é uma classifi cação hierárquica que 

refl ete o grau de ramifi cação ou bifurcação do rio 

principal e seus afl uentes dentro de uma bacia 

 De acordo com o “Caderno de Educação 

Ambiental sobre os Recursos Hídricos” da Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2011), 

as bacias hidrográfi cas distinguem-se por fatores 

biofísicos e caracterizam-se pela ocupação do 

território e pela ação da sociedade que se instala 

na região. A dinâmica social determina os usos da 

água, no ambiente rural ou urbano, interferindo no 

ecossistema em razão dos seus interesses. 

 

 O Brasil é dividido em 12 regiões hidrográfi cas 

e a bacia do Paraíba do Sul está localizada na Região 

Hidrográfi ca do Atlântico Sudeste, destacando-se 

nacionalmente pela elevada densidade populacional 

e importância econômica. 

 A bacia hidrográfi ca do Rio Paraíba do Sul 

abrange territórios pertencentes a três Estados da 

Região Sudeste numa área de drenagem total de 

62.074 km²: São Paulo (14.510 km²), Rio de Janeiro 

(26.851 km²) e Minas Gerais (20.713 km²). 

 É importante citar a contribuição de 5,13 

metros cúbicos por segundo da bacia do Paraíba do 

Sul para o sistema Cantareira benefi ciando mais de 

dois milhões de habitantes das regiões metropolitanas 

de São Paulo e Campinas. A região é considera uma 

das mais industrializadas e desenvolvidas do Brasil, 

Bacia do Rio Paraíba do Sul

Trecho do livro Imperial São Luiz do Paraitinga.

A formação da cultura caipira, a partir das culturas 

indígena e portuguesa, é de imensa riqueza para 

desdobramentos de pesquisa com os alunos(as). É 

uma oportunidade de refl exão sobre as diferenças e 

semelhanças entre esses povos e suas especifi cidades 

culturais. É a chance de reforçar a tolerância como 

importante valor para a compreensão de uma 

sociedade pluriétnica. Por isso, valerá a pena atentar 

para a relação da cultura caipira com a atualidade e 

as suas diversas camadas – linguagem, modo de vida, 

alimentação, técnicas de construção, artesanato, uso 

da terra, da água e da biodiversidade. São recortes 

que revelam um Brasil profundo: remontam à 

formação do povo brasileiro e à constante disputa 

por terras e territórios.

 A entrada da água na bacia ocorre por meio das 

chuvas e dos fl uxos de água subterrânea. As saídas são 

pela evaporação, transpiração de plantas e animais e 

o escoamento de águas superfi ciais ou subterrâneas. 

Uma bacia hidrográfi ca é delimitada por um divisor 

de águas – interfl úvio – que separa a drenagem e o 

escoamento superfi cial entre bacias vizinhas.

diversas ordens e dentro de uma bacia podem ser 

delimitadas sub-bacias ou microbacias. A ordem dos 

cursos de água é uma classifi cação hierárquica que 

refl ete o grau de ramifi cação ou bifurcação do rio 

principal e seus afl uentes dentro de uma bacia 

Ambiental sobre os Recursos Hídricos” da Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2011), 

as bacias hidrográfi cas distinguem-se por fatores 

biofísicos e caracterizam-se pela ocupação do 

território e pela ação da sociedade que se instala 
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responsável por 12% do PIB do país (CEIVAP, 2014). 

A água da bacia é considerada, portanto, um recurso 

estratégico para a região já que apresenta grande 

demanda hídrica. 

 O rio Paraíba do Sul tem como seu principal 

formador o rio Paraitinga e recebe este nome quando 

sai da represa de Paraibuna, formada pela confluência 

dos rios Paraitinga e Paraibuna. 

 Tem 1.150 quilômetros de extensão, desde sua 

principal nascente no município de Areias (SP) até a 

foz na praia de Atafona, no município de São João da 

Barra (RJ). 

 Segundo o Comitê de Bacias Hidrográficas do 

Rio Paraíba do Sul (CBH-PS), em toda a sua extensão 

a bacia abrange 184 municípios, sendo 39 em São 

Paulo, 57 no Rio de Janeiro e 88 em Minas Gerais. 

As águas do Paraíba do Sul são responsáveis pelo 

abastecimento de aproximadamente 6 milhões de 

habitantes situados diretamente na bacia, além do 

abastecimento da região metropolitana do Rio de 

Janeiro, que possui cerca de 9 milhões de habitantes, 

por meio da transposição de 2/3 da vazão do rio 

Paraíba do Sul ao Sistema Lages-Guandu, operação 

realizada na Usina Elevatória de Santa Cecília, na 

altura do município de Barra do Piraí (RJ), que pode 

chegar a 160 metros cúbicos por segundo. 

 Os principais usos da água na bacia são: 

abastecimento, diluição de esgotos, irrigação e geração 

de energia hidrelétrica e, em menor escala, a pesca, 

aquicultura, recreação, navegação, entre outros. A 

captação da água do Paraíba do Sul corresponde a 

64 mil litros/segundo para abastecimento humano; 14 

mil litros/segundo para uso industrial e 30 mil litros/

segundo para uso agrícola.

 Na Bacia estão localizados diversos 

reservatórios e Usinas Hidrelétricas (UHE). As 

principais hidrelétricas são: no estado de São 

Paulo, Paraibuna/Paraitinga e Jaguari (CESP), Santa 

Branca (LIGHT); no estado do Rio de Janeiro, Funil 

(FURNAS), Nilo Peçanha, Fontes Velha, Fontes Nova, 

Pereira Passos e Ilha Pombos (LIGHT). 

 De acordo com o Plano Diretor de 

Macrodrenagem da Bacia do Paraitinga (2012), a UHE 

de Paraibuna foi concluída em 1978 e está localizada 

no município de Paraibuna. A usina tem potência 

total instalada de 85 MW e duas unidades geradoras. 

A área total do seu reservatório é de 224 km², 

composta pelo reservatório de Paraibuna (177 km²) 

e pelo reservatório de Paraitinga (47 km²), ambos 

interligados. Os reservatórios Paraibuna/Paraitinga 

têm como finalidades o abastecimento de água, a 

regulação de vazões e a geração de energia. 

 A região de cabeceira representada pelas bacias 

do Rio Paraitinga e Rio Paraibuna é responsável por 54% 

de reserva da drenagem do Rio Paraíba do Sul, sendo 

que a represa de Paraibuna, como é regionalmente 

conhecida, é a principal reguladora da vazão. O controle 

de vazões é de suma importância para o abastecimento 

Rios Principais
Estradas Atuais
Estrada de Ferro 
Caminhos Antigos
Limites Interestaduais
Rod. Presidente Dutra
Região do Vale do Paraíba 

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

Ilustração e Projeto Gráfico por Estúdio Arado - 2018

“VALE DO PARAÍBA E CERCANIAS”

Vale do Paraíba e Cercanias. Instituto Arado. 

de água e para o controle de enchentes nas cidades ao 

longo do Vale do Paraíba. Atualmente, o rio Paraíba 

do Sul segue seu curso a partir da vazão regulada pelo 

reservatório Paraitinga/Paraibuna.
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 O rio Paraitinga nasce na Serra da Bocaina, 

a uma altitude de 1.800 metros, no bairro da Lagoa, 

município de Areias (SP). Tem 166 km de extensão com 

38 afl uentes e uma área de drenagem de 2.413 km². O 

rio deságua e abastece a represa do reservatório de 

Paraitinga/Paraibuna devido ao seu barramento no 

município de Paraibuna (SP).

 De acordo com o geógrafo luizense Aziz 

Ab’Sáber, a bacia hidrográfi ca do Rio Paraitinga 

está localizada em um dos quadros paisagísticos 

mais típicos do Brasil Tropical Atlântico, o domínio 

morfoclimático dos mares de morros. Nesta área, 

ocorrem planaltos semimontanhosos pertencentes 

ao chamado Planáltico Atlântico Paulista. Rodeada 

pela Serra da Bocaina, Serra da Quebra Cangalha 

e Serra do Mar, a Bacia do Rio Paraitinga possui 

vertentes para os cursos de água menores, em 

forma de anfi teatros, e planícies alveolares, ou seja, 

encaixadas entre morros.

Os domínios morfoclimáticos são grandes regiões 

delimitadas com base na presença de elementos 

em comum que formam paisagens relativamente 

homogêneas. Esses elementos são o clima, a 

vegetação, o solo, o relevo e a hidrografi a. O 

geógrafo Aziz Ab’Sáber identifi cou seis domínios 

no Brasil:

• amazônico

• da caatinga

• do cerrado

• dos mares de morros

• das araucárias

• das pradarias

A Bacia do Rio Paraitinga 

Mar de morros no município de São Luiz do Paraitinga, Capela do Alto.

Mares de morros
 Os mares de morros representam um domínio 

morfoclimático localizado na faixa litorânea. O nome 

está associado a um grande conjunto de morros 

arredondados formados pelo intenso processo de 

erosão. Desta maneira, o termo “mar” está relacionado 

com a semelhança dos morros e das ondas do mar.

 

 Na região da Bacia do Rio Paraitinga 

predominam os climas tropicais e subtropicais 

úmidos, com temperaturas médias entre 17º e 22º e 

precipitações que variam entre 1100 e 1500 mm e forte 
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morfoclimático localizado na faixa litorânea. O nome 

está associado a um grande conjunto de morros 

arredondados formados pelo intenso processo de 

erosão. Desta maneira, o termo “mar” está relacionado 

com a semelhança dos morros e das ondas do mar.

 Na região da Bacia do Rio Paraitinga 

predominam os climas tropicais e subtropicais 

úmidos, com temperaturas médias entre 17º e 22º e 

precipitações que variam entre 1100 e 1500 mm e forte 
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cota de umidade do ar. A drenagem é originalmente 

perene até para o menor dos ramos das redes 

hidrográfi cas dendríticas regionais. É predominante a 

presença de solo do tipo latossolo vermelho-amarelos.

 Aziz Ab’Sáber enfatiza que o domínio dos 

Mares de Morros na região em que se localiza a 

Bacia do Rio Paraíba do Sul “tem mostrado ser o 

meio físico, ecológico e paisagístico mais complexo 

e difícil do país em relação às ações antrópicas. [...] 

Trata-se da região sujeita aos mais fortes processos 

de erosão e de movimentos coletivos de solos em 

todo o território brasileiro” (2003). 

 No caso da Bacia do Rio Paraitinga, o estudo 

para o Plano Diretor de Macrodrenagem (PDM, 

2012) aponta que as diversas intervenções humanas 

ao longo do tempo têm causado expressivas 

modifi cações no desempenho e qualidade dos seus 

rios em situações normais e extremas.

 O diagnóstico releva que desmatamento, 

manejo inadequado da terra, ocupação desordenada 

do solo e das encostas, despejos in natura de efl uentes 

domésticos e industriais e extrações descontroladas 

de areia em cavas e diretamente nas calhas dos rios 

estão entre os principais fatores que contribuíram 

para a produção de sedimentos e assoreamento dos 

cursos d’água. 

 O Plano Diretor de Macrodrenagem da 

Bacia do Rio Paraitinga (2012) estabeleceu medidas 

de controle extensivas na bacia: controle de uso e 

ocupação do solo, demarcação de faixas sanitárias 

e restauração da mata ciliar, planejamento nas 

municipalidades para intervenções estruturais e a 

elaboração de programas de educação ambiental.

 A Resolução Conjunta SMA/SSRH n°001, 

de 05 de junho de 2014 do Estado de São Paulo, 

prioriza a Bacia do Chapéu - um dos principais 

afl uentes do Rio Paraitinga no município de São 

Luiz do Paraitinga - no Programa de Incentivos à 

recuperação de matas ciliares e à recomposição de 

vegetação nas bacias formadoras de mananciais de 

água.

 

 O município de São Luiz do Paraitinga tem 

uma ocupação muito antiga na história paulista 

por estar no caminho dos tropeiros que faziam o 

escoamento da produção de ouro de Minas Gerais 

e pousavam por ali antes de descer a Serra do Mar 

para alcançar os portos de Ubatuba e Paraty. A Vila 

de São Luiz do Paraitinga foi fundada em 1769 e 

tornou-se cidade em 1857. Suas terras agriculturáveis 

foram ocupadas pela produção de café a partir dos 

anos de 1840 e, em 1873, recebeu o título de Imperial 

Cidade conferido por Dom Pedro II. 

 O centro histórico da cidade de São Luiz 

do Paraitinga é caracterizado por seu conjunto 

arquitetônico de casarões em estilo colonial, 

construído na várzea do Rio Paraitinga, na primeira 

metade do século XIX, pelos barões do café em 

sua fase áurea. Conserva até hoje o desenho de seu 

projeto original e é uma das poucas cidades do Vale 

do Paraíba que foi planejada. 

 São Luiz do Paraitinga é um município 

essencialmente rural, o centro urbano ocupa uma 

pequena área do território. Tem por volta de 10 mil 

habitantes e até o início dos anos 2000 a maior parte 

da população vivia na zona rural. A partir de então os 

números se inverteram: atualmente mais de 85% dos 

habitantes vivem nas áreas urbanas e 14,5% na zona 

rural, segundo dados do Censo Demográfi co 2010 

(IBGE, 2010). 

 São Luiz do Paraitinga é tombada pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

e é reconhecida como Estância Turística desde 

2002, o que traz a oportunidade de sua comunidade 

usufruir de seus bens materiais e imateriais para 

incrementar o desenvolvimento econômico do 

município por intermédio do turismo, com destaque 

para o turismo rural, cultural e ambiental. 

 O calendário festivo anual, com o carnaval, 

a Festa do Divino, os eventos de aventura e outras 

manifestações; as belezas naturais e o modo de vida 

da população, que difere em qualidade de vida dos 

grandes centros urbanos, são bons exemplos da 

movimentação atual da economia luizense. 

 A paisagem, as cachoeiras, a presença do 

Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo de Santa 

São Luiz do Paraitinga
Histórico de ocupação e momento atual 
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manejo inadequado da terra, ocupação desordenada vegetação nas bacias formadoras de mananciais de 

água.
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Virgínia e a unidade de conservação localizada 

no município são grandes atrativos que mesclam 

o ambiente cultural, rural e de aventura, como as 

práticas de rafting e floating nos rios Paraitinga e 

Paraibuna. 

Fases econômicas e seus impactos

 Com a chegada ao território que hoje 

chamamos Brasil, os portugueses impuseram, num 

primeiro momento, a derrubada sistemática da Mata 

Atlântica para a extração de madeira. Queimadas 

eram comuns na região para a produção de carvão e 

para a “limpeza e abertura” de áreas. A partir do século 

XVIII, a cultura do café se instala e permanece em 

São Luiz até a década de 1920, quando a exportação 

cafeeira entra em colapso em função da grande crise 

econômica mundial de 1929. 

 O contingente de pessoas escravizadas que 

lidava com a plantação marcou o município de 

São Luiz do Paraitinga com sangue de ascendência 

africana. A fazenda Sant´Anna, localizada no distrito 

de Catuçaba, construída de taipa de pilão e pau-a-

pique em 1861 pelo tenente coronel José Domingues 

de Castro, tinha como principal atividade econômica 

a produção de café e açúcar e, em 1872, contava com 

mais de 120 escravos. 

 

 As heranças da cultura negra são bastante 

presentes no município, embora pouco registradas 

e reconhecidas. A presença de pessoas negras hoje 

é reduzida, mas nem sempre foi assim. A origem do 

município remete ao período colonizatório, quando 

as terras paulistas requeridas como sesmarias 

e as devolutas foram ocupadas por posseiros, 

caipiras nômades, mamelucos. No século XVIII, as 

fazendas, principalmente em Catuçaba, registravam 

trabalhadores escravizados. 

 Existem registros relacionados aos negros 

em São Luiz que revelam a presença do Jongo, do 

Moçambique, de Irmandades, do curandeirismo, 

de uma grande produção agrícola e também de 

quilombo (o Quilombo do Chapéu). Provavelmente, 

existiu um período do pós-abolição às primeiras 

décadas do século XX de produtividade, festividade 

e vida com relativa liberdade para libertos e livres, 

que logo foi interrompida.

  Ao final do século XIX, deu-se uma crescente 

expropriação da pequena propriedade em São 

Luiz do Paraitinga com as frequentes campanhas 

repressivas contra curandeiros e feiticeiros negros, 

estimuladas pela imprensa local e por médicos, 

farmacêuticos e sacerdotes. Os fazendeiros vale-

paraibanos pagavam salários mais baixos do que 

os do Oeste, o que resultou na migração de muitos 

libertos. Desde 1912, os fazendeiros de São Luiz 

do Paraitinga solicitavam ao governo estadual 

sementes selecionadas de capim para assim 

dedicarem-se à pecuária leiteira. A introdução 

da pecuária teve como consequência na região 

a expropriação das propriedades dos libertos 

(ALMEIDA, 1995).

 A presença de livres e libertos incomodou 

a sociedade local em vários âmbitos. A vinda 

do padre italiano Ignácio Gióia para São Luiz 

do Paraitinga culminou na interrupção da Festa 

do Divino de 1913 a 1943, mantendo apenas as 

cerimônias litúrgicas com o propósito de combater 

‘os jogos, as danças, as diversões, as cavalhadas, 

as congadas, moçambiques, jongo e até mesmo a 

farra que se transformou a distribuição do afogado’. 

Isso resultou na diminuição da importância das 

irmandades e a sua própria extinção (SANTOS, 

J.R, 2008, p. 135). 

 Ainda assim, em um passado nem tão 

distante, o município contava com uma grande 

quantidade de grupos de Congada e Moçambique, 

dos quais participavam homens, mulheres, adultos e 

crianças. Era a realidade de toda a região. Existem 

registros da existência de 91 grupos apenas na zona 

rural do Vale do Paraíba do Sul na década de 1950. 

Hoje, embora São Luiz do Paraitinga receba durante 

a Festa do Divino uma grande quantidade de grupos 

de toda a região, tem apenas um grupo de Congada, 

sendo uma manifestação em distanciamento das 

gerações atuais. Diversos grupos indicam linhagem de 

parentesco ligada a São Luiz do Paraitinga, migração 

para cidades da beira da Rodovia Presidente Dutra 

em busca de emprego. 

 Esta lacuna nos leva a indagar: onde estão os 

negros de São Luiz do Paraitinga? 

 Refletindo sobre possíveis respostas a tal 

pergunta, analisamos o comportamento de alguns 

alunos em sala de aula, que, ao serem questionados 

sobre sua etnia, não raramente se chamam de 

“morenos” e não se identificam como negros, o 

que nos indica a dificuldade de reconhecimento 

identitário, uma questão de grande escala e de 

profundos significados na alma do povo brasileiro, 

afroameríndio. 

 Terminamos citando Mestre Lumumba que 

em sua canção canta: “Que povo lindo esse povo 

negro que se diz moreno”!                           

Texto de Isabel Isoldi

A presença da cultura negra em 
São Luiz do Paraitinga
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A partir de meados dos anos 1940 e década de 

1950, a pecuária leiteira ocupa o território e se torna 

a principal atividade econômica da região até o início 

dos anos 2000. Durante esse período, o número 

de pequenas propriedades também dá um salto no 

município e acarreta, mais uma vez, intensa mudança 

na paisagem regional e local por abrir caminhos 

para o pequeno produtor que volta à produção de 

subsistência, através do processo de parcelamento 

das grandes propriedades, antes destinadas ao café. 

A agropecuária garantiu estabilidade econômica no 

município até meados da década de 1980. 

 Com o declínio da produção de leite, as 

terras disponíveis foram adquiridas ou arrendadas 

por indústrias de papel e celulose para a produção 

de eucalipto, que suscita uma nova fase econômica 

no município e de continuidade dos investimentos 

(públicos e privados) no incentivo das monoculturas. 

A produção de eucalipto ganhou força no fi nal do 

século XX, especifi camente a partir da década de 1990 

e perdura até hoje, com mais ou menos intensidade.

 Monocultura refere-se ao plantio de uma 

única cultura agrícola realizada comumente 

em latifúndios (propriedades rurais de grande 

extensão exploradas por meio de técnicas de 

baixa produtividade). Exemplos de monoculturas 

são o cultivo de eucalipto, soja, braquiária.

 

Policultura é a prática de se cultivar (ou criar) 

vários tipos de plantas (ou animais) no mesmo 

terreno. Em geral é praticada em propriedades de 

pequeno porte.

 

 Essas atividades econômicas, ao longo de 

quase cinco séculos, resultaram na exaustão do 

solo e numa terra empobrecida de nutrientes e de 

cobertura vegetal. A produção das roças e hortas 

sustentou-se durante todo o período histórico e 

econômico do município, em menor escala, e hoje, 

além de ser uma importante atividade econômica, 

também abre alternativas de manejo para o uso do 

solo e, consequentemente, de gestão do uso da água 

para gerar uma produção agrícola de qualidade na 

região. 

 São Luiz do Paraitinga, assim como outros 

municípios do Vale do Paraíba, vem investindo 

recursos humanos e fi nanceiros na transição da 

produção de alimentos convencionais para a 

produção agroecológica. Um deles é por meio de 

parcerias e iniciativas da sociedade civil com destaque 

para as ações que a Akarui realiza desde 2007. Ações 

que estendem essa experiência para a produção de 

gado de corte e para a produção de leite em pastos 

piqueteados, que leva em consideração o descanso 

da terra e a alternância com diferentes cultivos e 

culturas.  

A prática de limpar e abrir áreas com o uso de 

queimadas e a promoção de desmatamentos com 

a utilização de novas tecnologias continuam como 

uma estratégia de ocupação de territórios e de 

produção econômica em favor dos interesses da 

propriedade privada. Observa-se o que acontece 

na Amazônia Legal, onde o governo federal 

(2018 - 2022) incentiva o processo de grilagem 

de terras para a expansão da produção de soja e 

gado em detrimento da proteção e preservação da 

biodiversidade e da permanência de comunidades 

originárias, como as indígenas, quilombolas, 

ribeirinhas e produtoras familiares. As Terras 

Indígenas e as Unidades de Conservação, mesmo 

com direitos socioambientais assegurados 

e garantidos por lei pela Constituição de 

1988, sofrem constantes ataques contra a sua 

sociobiodiversidade. 

Bacia do Rio Paraitinga no 
Município de São Luiz do Paraitinga

 A região da Bacia do Paraitinga foi cenário de 

todas essas passagens históricas, o que faz com que 

hoje as margens do rio Paraitinga e seus principais 

afl uentes no município - Ribeirão do Chapéu e 

Ribeirão do Turvo - estejam em condições críticas 

de degradação.

 O uso do solo e das várzeas do rio Paraitinga e 

seus ribeirões para a monocultura do café e pecuária 

leiteira contribuíram para a redução da vegetação 

original, chegando à ausência quase total de suas 

matas ciliares. Com a mata ciliar suprimida, o processo 

de degradação ambiental se acelerou por meio da 

erosão de suas margens, facilitada pelo pisoteamento 

do gado. 

 O assoreamento, causado por enxurradas que 

carregam areia e terra para o seu leito, torna as calhas 

mais rasas e suas margens mais largas, o que favorece 

o transbordamento de suas águas. O resultado do 

acúmulo de sedimentos no leito de um curso d´água 

são inundações que trazem prejuízos para as lavouras, 

pastagens, pontes e benfeitorias ao longo de seu 

trajeto. 

 A lavagem de ordenhas como rotina de 

cuidado do gado leiteiro também é considerada um 

impacto ambiental para a qualidade da água, pois as 

chuvas lavam o solo e carregam para água todos esses 

dejetos. Outro elemento de degradação ambiental 

são os agroquímicos, como pesticidas e herbicidas 

utilizados na monocultura de eucalipto e nos pastos. 

 O despejo de esgoto clandestino e de resíduos 

domésticos são também impactos ambientais. Os 

resíduos, além de poluir a água e comprometer a 

sua salubridade, contribuem para a proliferação 

desordenada de plantas aquáticas que podem causar 

a morte de peixes por conta da redução de oxigênio 

na água uma vez que barram a entrada da luz solar. 
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erosão de suas margens, facilitada pelo pisoteamento 

do gado. 

 O assoreamento, causado por enxurradas que 

carregam areia e terra para o seu leito, torna as calhas 

mais rasas e suas margens mais largas, o que favorece 

o transbordamento de suas águas. O resultado do 

acúmulo de sedimentos no leito de um curso d´água 

são inundações que trazem prejuízos para as lavouras, 

pastagens, pontes e benfeitorias ao longo de seu 

trajeto. 

 A lavagem de ordenhas como rotina de 

cuidado do gado leiteiro também é considerada um 

impacto ambiental para a qualidade da água, pois as 

chuvas lavam o solo e carregam para água todos esses 

dejetos. Outro elemento de degradação ambiental 

Policultura é a prática de se cultivar (ou criar) Policultura é a prática de se cultivar (ou criar) Policultura

vários tipos de plantas (ou animais) no mesmo 

terreno. Em geral é praticada em propriedades de 

pequeno porte.



52 53

Alternativas e soluções

 Além dos impactos ambientais causados ao 

longo dos séculos por consequência da ocupação 

do território em suas diferentes fases econômicas, 

é possível levantar também iniciativas positivas 

relacionadas à restauração ecológica na região da 

Bacia do Rio Paraitinga, especialmente na porção 

localizada no município de São Luiz do Paraitinga.

 Restauração ecológica é o processo de 

assistir/realizar a recuperação de um ecossistema 

que foi degradado, perturbado ou destruído 

como, por exemplo, uma fl oresta. A restauração 

de fl orestas e paisagens é um caminho para 

reestabelecer as funções ecológicas da fl oresta e 

a produtividade da terra.

 

 A proteção, a conservação e a restauração de 

fl orestas e paisagens é tão importante para diminuir 

a degradação ambiental e equilibrar os efeitos do 

aquecimento global que a Organização das Nações 

Unidas (ONU) instituiu a Década da Restauração de 

Ecossistemas (2021 a 2030) para compensar a emissão 

de CO2 na atmosfera e garantir a qualidade do ar, da 

água, do solo e de todos os seres da Terra. 

 A Bacia do Rio Paraitinga, dada a sua 

importância, é uma das áreas estratégicas para esse tipo 

de ação, haja vista a prioridade e representatividade 

da Mata Atlântica. Nesse sentido, ações positivas 

foram realizadas na região nos últimos anos através 

de trabalhos desenvolvidos pela Akarui – organização 

da sociedade civil de São Luiz do Paraitinga – em 

parceria com o Parque Estadual da Serra do Mar - 

Núcleo de Santa Virgínia, com a Secretaria Estadual 

de Infraestrutura e Meio Ambiente, Comitê de Bacias 

Hidrográfi cas do Paraíba do Sul, Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

Prefeitura Municipal de São Luiz do Paraitinga, entre 

outros parceiros.

 As fotos acima mostram, da esquerda para a 

direita, o antes e depois de uma área de restauração 

fl orestal entre os anos de 2012 e 2022, realizada 

através do projeto Semeando Sustentabiliade.

7418000

7438000

465000 485000

MUNICÍPIO SÃO LUIZ DO PARAITINGA - SP
N

Escala 1: 150.000

Informações Técnicas:

Sistema de Coordenadas - UTM 23S
Datum - SIRGAS 2000

Data da Produção Cartográfica - Agosto/2021

Projeto Nosso Paraitinga: Diálogos Roda D'Água

Escolas
A - EMEF João Gonçalves dos Santos

B - EMEF Coronel Domingues de Castro

C - EMEF Joaquim Ribeiro de Almeida

D -EMEF Professora Maria Vitoria de Campos Azevedo

E - EMEF João Pereira Lopes

F - EMEF Cassiana dos Santos Moreira

G - EMEF Prof. Waldemar Rodrigues

H - EMEI João Batista Cardoso

   1 - Rio Paraitinga

   2 - Ribeirão do Chapéu

   3 - Ribeirão do Pinga

   4 - Ribeirão do Turvo

   5 - Rio Paraibuna

   1 - SP 153

   2 - SP 125

Perímetro Urbano

PESM - Núcleo de Santa Virgínia

Zona de Amortecimento PESM - Núcleo de Santa Virgínia

São Luiz do Paraitinga

Legenda

Área de restauração fl orestal, projeto Semeando Sustentabilidade.

localizada no município de São Luiz do Paraitinga.

Restauração ecológica é o processo de Restauração ecológica é o processo de Restauração ecológica

assistir/realizar a recuperação de um ecossistema 

que foi degradado, perturbado ou destruído 

como, por exemplo, uma fl oresta. A restauração 

de fl orestas e paisagens é um caminho para 

reestabelecer as funções ecológicas da fl oresta e 

a produtividade da terra.

Núcleo de Santa Virgínia, com a Secretaria Estadual 

de Infraestrutura e Meio Ambiente, Comitê de Bacias 

Área de restauração fl orestal, projeto Semeando Sustentabilidade.Área de restauração fl orestal, projeto Semeando Sustentabilidade.
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 O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) 

foi criado em 30 de agosto de 1977 através do 

Decreto Estadual nº 10.251. Em 2010, o Decreto 

Estadual nº 56.572 ampliou esta importante 

Unidade de Conservação totalizando 332.688 

hectares. O parque é subdividido em 10 núcleos 

regionais administrativos e em 02 de maio de 1989 

é criado pelo então Instituto Florestal, o Núcleo 

de Santa Virgínia (PESM-NSV).

 Localizado no planalto Paraibuna/Paraitinga, 

o PESM-NSV abrange parte da maior Unidade de 

Conservação de São Paulo no Vale do Paraíba, 

responsável por manter e proteger uma das últimas 

porções de floresta do bioma Mata Atlântica. 

 Atualmente possui um território amplo, 

totalizando 17.500 hectares. Nele é possível 

encontrar árvores raras e ameaçadas de grande 

porte como cedro, guatambu, canela preta, 

jatobá e bicuibas que abrigam bromélias, 

orquídeas, samambaias, liquens, lianas e 

cipós. Nessa floresta, que está a mais de mil metros 

de altitude no topo da Serra do Mar, sobrevivem 

espécies endêmicas e em risco de extinção como 

o mico-da-serra-escuro, o mono carvoeiro, a 

anta, a pirapitinga e a onça pintada. Também 

abriga várias espécies de aves como o macuco, 

a jacutinga, o pichocho, a cigarra verdadeira, a 

maria leque e o gavião pega macaco. 

 Seu relevo escarpado é cortado por rios como 

o Ipiranga, Ribeirão Grande e Palmital, formadores 

do rio Paraibuna, importante contribuinte para a 

represa de Paraibuna, reconhecida como o maior 

reservatório de água para o abastecimento das 

cidades do Vale do Paraíba. O rio Paraibuna e rio 

Paraitinga são os principais formadores do rio 

Paraíba do Sul. A existência de antigos caminhos 

com evidências de calçamento em pedras 

demonstra a importância da região para os povos 

indígenas e colonizadores com suas tropas de 

burro, os quais estabeleceram importantes rotas 

comerciais entre os portos de Ubatuba, Paraty e o 

Vale do Paraíba. 

 A unidade ainda conserva importantes 

remanescentes da espécie ameaçada e conhecida 

como palmito juçara, integrante da floresta 

Ombrófila Densa Montana, assim denominada 

pela comunidade científica. Administrado 

pela Fundação Florestal, o órgão vinculado à 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de 

São Paulo é responsável pela proteção deste vasto 

território, tendo a missão de proteger e fiscalizar 

a exploração irregular dos recursos naturais na 

área protegida em parceria com a Polícia Militar 

Ambiental. Para conhecer melhor ou investigar 

a biodiversidade da região, são realizados 

periodicamente o monitoramento ambiental, 

além de diversas pesquisas sobre a fauna, a flora, 

a produção de água pela floresta, sequestro de 

carbono e restauração florestal. 

 O Núcleo de Santa Virgínia é o principal 

atrativo ambiental dos municípios de São Luiz 

do Paraitinga e Natividade da Serra. Recebe 

anualmente milhares de visitantes, tendo como 

seu maior público escolas de ensino fundamental, 

médio e universidades de diversas cidades e 

estados. Os principais atrativos são as cachoeiras 

que podem ser acessadas por mais de dez trilhas 

interpretativas nos diferentes percursos divididos 

em níveis de dificuldade, trilhas monitoradas e/ou 

autoguiadas. Outro grande atrativo é a prática 

do rafting, atividade bastante procurada, onde 

é possível navegar por dez quilômetros no rio 

Paraibuna em meio à floresta conservada.

 Para os que gostam de pedalar, é possível 

percorrer duas rotas que foram mapeadas na Zona 

de Amortecimento, onde é possível conhecer e 

desfrutar do modo de vida do luizense.  A unidade 

de conservação possui infraestrutura para o 

recebimento de pesquisadores e escolas, sendo 

procurada por possuir diferenciado espaço para 

desenvolver competências e habilidades com foco 

na educação integral de crianças, jovens e adultos, 

especialmente no que diz respeito aos conceitos 

atribuídos aos serviços ecossistêmicos gerados 

pela floresta, sensibilização ambiental, corporal, 

atividades física e lazer.

Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia (PESM-NSV) 
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 Rio Paraitinga é um rio sinuoso que nasce no 

município de Areias e deságua na represa de Paraibuna 

onde se encontra com as águas do rio Paraibuna.

Em Tupi, língua indígena dos povos que 

habitavam essa região, Paraitinga signifi ca “rio de 

águas claras” e Paraibuna “rio de águas escuras”.  

As águas do Paraitinga eram claras e transparentes 

em tom amarelado, mas ao longo dos séculos de 

ocupação, do desmatamento de suas matas ciliares, 

da erosão de suas margens e do assoreamento de seu 

leito, a água se tornou barrenta, especialmente em 

épocas de chuvas. 

 A ocupação do centro urbano de São Luiz 

se deu ao longo das margens do rio Paraitinga e, até 

pouco tempo atrás, sua beira fazia parte dos quintais 

das casas localizadas na rua do Carvalho e onde é hoje 

a Rua dos Presotto, aberta na década de 1980. 

 Os moradores dessas casas contam que passaram 

a infância brincando nesses quintais, alimentando 

peixinhos com resto de comida, onde a família 

plantava pequenas hortas de couve, alface, alfavaca, 

salsinha e cebolinha, roças de feijão, milho, abóbora, 

chuchu, assim como alguns pés de fruta como limão 

cravo e laranja lima e onde nasciam espontaneamente 

o almeirão, a serralha e a cambuquira. 

 Era comum, até a década de 1980, ver jovens 

corajosos pulando da ponte principal para se divertir 

rodando rio abaixo com boias de pneu de caminhão. 

A ponte é uma das principais obras da cidade. Já a 

passarela que hoje liga o centro histórico ao bairro do 

Verde Perto foi construída em 1990. Ali, era antes um 

barranco, onde crianças gostavam de jogar pedrinhas 

e folhas no rio para se surpreender com a força de 

sua correnteza. O Bairro do Verde Perto, antes de ser 

aterrado, era uma várzea do rio, onde a água fazia a 

curva em época de enchentes sazonais. 

 O rio Paraitinga sempre foi temido pela 

comunidade luizense. Várias perdas de entes queridos 
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DO RIO PARAITINGA 
E SEUS AFLUENTES

Centro de São Luiz do Paraitinga, entre as décadas de 50 e 60. Acervo Juventino Galhardo.
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aconteceram ali e fazem parte da memória coletiva. 

Nunca foi considerado um rio apropriado para banho, 

pois tem forte correnteza e redemoinhos, mas o rio é 

sempre desafiado pelos mais jovens. 

 Não é raro notar, até hoje, a cultura da pesca 

em suas margens no perímetro urbano. Há sempre a 

presença do pescador ali, que passa horas na beira, 

jogando em seu cesto os peixinhos que encontrou. 

As espécies de peixes que os pescadores encontram 

atualmente no rio Paraitinga são mandi, lambari, 

piaba, piabanha, cascudo, cachorra magra, cará, 

tilápia, traíra e carpa. Mas há quem se preocupe com 

o maior percentual de espécies consideradas exóticas 

e invasoras deste habitat, atualmente, que são tilápia, 

mandi, tucunaré e carpa. Os peixes considerados 

nativos do Rio Paraitinga são lambari, traíra, piaba, 

muçum, cachorra magra e curimba. O peixe sempre foi 

uma alternativa importante de alimento para o caipira e 

essa cultura alimentar perdeu força ao longo do tempo 

pela diminuição de espécies por conta da mudança do 

volume e da qualidade da água do Rio Paraitinga e seus 

afluentes. A razão? Os impactos ambientais. 

 Até o final da década de 1970, o matadouro da 

cidade era atrás do Mercado Municipal, onde se fazia 

o corte dos animais. Todo o resto de barrigada, que 

não se tem o costume de consumir, era jogada no rio 

e outros bichos se fartavam do banquete. Essa prática 

cultural foi proibida quando da implementação das 

Leis Sanitárias.

Histórico das enchentes

 É da natureza do Rio Paraitinga suas águas 

transbordarem das margens em época de chuvas. É 

comum rios, córregos e várzeas encherem em tempo 

de chuvas e voltarem ao seu leito em tempo de seca. 

As enchentes podem ser naturais ou causadas pela 

ação do ser humano. 

 Quando acontecem na zona rural, é possível 

não causar grandes prejuízos, já que o solo, 

especialmente quando coberto por vegetação, tem a 

qualidade de irradiar e absorver o excesso da água 

da chuva. Já na zona urbana, o prejuízo pode ser 

maior. Em geral o solo está coberto por algum tipo 

de pavimentação, o que dificulta a vazão e a absorção 

da água por estar impermeabilizado, sem presença de 

vegetação para facilitar a infiltração de água para os 

lençóis freáticos. 

 O professor Judas Tadeu de Campos, em 

pesquisa para o livro Imperial São Luiz do 

Paraitinga, relata o histórico das enchentes. Conta 

que no início de 1967, na época de chuva, o rio 

Paraitinga transbordou e atingiu duas vezes o centro 

da cidade. Nessas duas enchentes a água subiu 5,80 

metros, até os “Quatro Cantos” – cruzamento entre 

as ruas Coronel Domingues de Castro e Monsenhor 

Ignácio Gióia –, gerando muitos prejuízos e 

preocupação por parte da população. Mas há notícia, 

publicada em um jornal do século XIX, de uma 

enchente que aconteceu em janeiro de 1863 em que 

água atingiu os primeiros degraus da Igreja da Matriz 

e destruiu sobrados, casas, pontes e a cadeia pública, 

localizada onde é hoje a base da Polícia Militar. 

 Em 1971, as águas do rio do Chapéu invadiram a 

Vila de Catuçaba, causando grande destruição. Nessa 

ocasião, em São Luiz, o rio Paraitinga subiu 6,30 

metros e a prefeitura decretou calamidade pública. 

No verão de 1996, depois de uma tromba d´água na 

Serra do Mar, o rio do Chapéu encheu, represou o 

rio Paraitinga e suas águas chegaram até a Praça da 

Matriz. Foi a inundação que mais causou prejuízos 

aos comerciantes e moradores da cidade antes da 

grande enchente de 2010. 

 O inverno de 2009 foi chuvoso e o rio 

Paraitinga começou a transbordar logo em outubro. 

O solo passou a ficar encharcado, sem condições de 

infiltrar a água, que corria diretamente para o leito do 

Paraitinga. Em dezembro daquele ano choveu muito: 

no último dia do ano choveu o valor esperado para 

todo o mês. No início de 2022 as águas voltaram a 

subir, em fevereiro o rio Paraitinga subiu 5,5m de seu 

leito.

 Dado esse histórico de enchentes e a 

decretação, por quatro vezes, entre 1967 e 2010, do 

estado de calamidade pública no município, fica 

claro que se faz extremamente necessária a gestão e 

a prevenção de riscos de desastres. 

 Isso é possível através de investimento 

para a compra e manutenção de equipamentos de 

monitoramento para a prevenção de ocorrências de 

alagamentos e inundações. Como os pluviômetros, 

que são instrumentos meteorológicos utilizado para 

recolher e medir a quantidade de chuvas, e os sensores, 

que medem o volume de água e a profundidade do rio 

e emitem um alerta, geralmente acionado na Defesa 

Civil, para evacuar áreas e/ou retirar pessoas de uma 

área de risco a tempo de evitar um desastre. 

 A formação e a conscientização de pessoas 

sobre prevenção de risco de desastres também é 

muito importante e deve envolver as instituições 

públicas e toda a comunidade. A Defesa Civil de São 

Luiz, dentre suas atribuições, tem um importante 

papel de formação para prevenção de desastres nas 

escolas do município. 

 Neste sentido, o Centro Nacional de 

Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais – o 

Cemaden Educação – realizou uma ação junto à 

Escola Estadual Ensino Médio Monsenhor Ignácio 

Gióia e à Defesa Civil de São Luiz do Paraitinga, 

envolvendo professores e alunos em processos de 

pesquisa e compartilhamentos de informação para 

entender e emitir alertas de riscos de desastre em São 

Luiz do Paraitinga. Uma das atividades foi a confecção 

de pluviômetros caseiros para medir a quantidade de 

chuva e envolver a comunidade na prevenção e alerta 

de riscos. 
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A importância da mata ciliar 

 

 

 

 

 A mata ciliar no perímetro urbano de São Luiz, 

que já era escassa, diminuiu com a grande enchente 

do rio Paraitinga, ocorrida em 2010. O trecho onde 

n° 12.651/2012 - conhecida como o Novo Código 

Florestal, pois têm como função proteger o solo, 

preservar a vegetação e os recursos hídricos, garantir 

a biodiversidade, o fluxo de fauna e flora, assim como 

assegurar o bem comum das pessoas. Mas, na maioria 

das vezes, isso não é cumprido, especialmente pela 

ocupação desordenada da zona urbana ou pelo avanço 

da agropecuária até as beiras dos cursos d´água. 

 Lia Helena Demange, pesquisadora da 

PROCAM/USP, investigou em seu doutorado o uso 

do solo e o estado de conservação das Áreas de 

Preservação Ambiental na Bacia do Rio Paraitinga 

e explica que as áreas de preservação permanente 

(APPs) são essenciais para evitar desastres como a 

enchente que ocorreu em 2010 (Demange, 2018). 

 Segundo a pesquisadora, em levantamento 

realizado pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e 

Meio Ambiente em 2014, mais da metade das Áreas de 

Preservação Permanente das bacias hidrográficas da 

região do Vale do Paraíba encontravam-se ocupadas 

por pastagens, o que gera a compactação do solo 

por meio do pisoteamento do gado impedindo a 

regeneração da vegetação nativa e a penetração de 

água no solo. Portanto, a vazão superficial da água 

sobre o solo exposto aumenta os processos de erosão 

e de assoreamento dos rios da região, especialmente 

em períodos de chuva. 

 Uma das contribuições do trabalho de Lia é 

alertar que a enchente de 2010 não foi um desastre 

Margens do Rio Paraitinga no centro urbano.

natural e sim um desastre misto, isto é, um evento 

natural associado às atividades humanas sobre o uso 

do solo na região, as quais o Estado é responsável por 

fiscalizar e incentivar, por meio de recursos públicos , 

a prevenção de desastres em áreas de risco. 

 Um importante instrumento para o controle 

do avanço sobre as APPs e para o ordenamento do 

uso do território (rural e urbano) é o Plano Diretor 

Municipal (instrumento estabelecido no Estatuto 

da Cidade – Lei Federal n° 10.257/2001) - uma 

lei municipal que, em São Luiz do Paraitinga, foi 

elaborada em processo participativo, com audiências 

públicas realizadas em todo o município para traçar 

diretrizes, objetivos e ações para o desenvolvimento 

planejado da cidade. 

 O Plano Diretor de São Luiz do Paraitinga, 

sancionado em janeiro de 2010, logo após a enchente, 

teve alteração aprovada em 2011 para incluir as 

indicações de áreas de risco e alta vulnerabilidade 

socioambiental. Uma área de alta vulnerabilidade no 

centro de São Luiz é o Alto do Cruzeiro, onde também 

foram feitas contenções em áreas consideradas de 

risco, onde estavam localizadas casas de famílias 

que, após o episódio da enchente de 2010, foram 

realocadas para as casas do Programa Minha Casa 

Minha Vida (conjunto habitacional Casinha Branca). 

 Atualmente o Plano Diretor de São Luiz do 

Paraitinga encontra-se em revisão.

havia uma pequena porção de mata, por exemplo, na 

borda do morro da Capelinha, no acesso principal à

São Luiz do Paraitinga, desbarrancou com a enchente. 

 A alternativa utilizada para a contenção 

dos processos erosivos na encosta do morro foi a 

estabilização de taludes com o objetivo de preservar 

a via de acesso e a margem do rio, onde foram 

assentados muros de contenção, ou os gabiões, para a 

consolidação das margens e para a melhoria do fluxo 

d´água. 

 Topos de morros, áreas com declividade acima 

de 45° e matas ciliares ao longo de cursos d´água – 

rios, córregos e riachos são consideradas Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) pela Lei Federal 

Ano dois mil e dez
Bem na hora da Virada
São Luiz do Paraitinga
Desceu uma chuvarada
Que pro resto da vida

Pra sempre será lembrada

Na praça da cidade
O Reveillon comemorava

Enquanto a natureza
Uma surpresa preparava
Coisa muito, muito forte
Que ninguém imaginava

Tinha chovido muito
Dezembro o mês inteiro

As águas não davam trégua
Estava entrando janeiro
A praça estava em festa
Chegava o dia primeiro

Foi na sexta-feira cedo
O rio começou a encher
Subiu a rua do mercado

E o povo sem saber
Ergueu algumas coisas
Como costumava fazer

Chegou até os 4 cantos
Como já era esperado

Acontece a cada tempo
Já estamos acostumados

O rio enche e volta ao leito
E tudo fica sossegado

O Ribeirão do Chapéu
Faz o Paraitinga voltar
A força da correnteza

Não deixa a água passar
Com a força que vem

Faz o rio represar 

Trecho do cordel “A enchente”, de Ditão Virgílio - 2010
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pessoas foi um passo importante no que diz respeito 

ao saneamento básico da época. Em seguida, chegou 

também como parte do processo de urbanização da 

cidade de São Luiz o calçamento da parte central da 

cidade, realizado pelo então prefeito Dito do Vena 

(1968 a 1972). Mas foi o prefeito Miguel de Almeida 

(1973 a 1976) o responsável por trazer a Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) 

para São Luiz do Paraitinga. 

 Chinica conta que a primeira iniciativa da 

companhia foi perfurar dois poços artesianos, um 

onde hoje é o Camping do Saci e a Estação Elevatória 

de Esgoto do São Benedito e outro onde é hoje a 

Elevatória de Esgoto João Roman. Foi encontrada uma 

água bonita, límpida e a levaram para análise. Porém, 

o resultado de salubridade da água deu impróprio para 

consumo, infelizmente, por conter uma alta taxa de 

chumbo. 

 A solução foi implementar na cidade, em 

meados da década de 1980, uma Estação de Tratamento 

de Água, a ETA. Uma curiosidade interessante é que 

a obra só foi autorizada pela Câmara dos Vereadores 

da época com a condição de ser construída acima 

do cemitério do Benfi ca, “para não beber água de 

defunto”, e por isso a ETA fi cou longe do centro. 

 Hoje, a população de São Luiz aumentou e a 

estação de tratamento de água ainda é a mesma, embora 

agora dotada de tecnologia mais avançada. No início da 

década de 1990, os funcionários da ETA faziam a análise 

da água a cada hora. Hoje, com a automação, a análise 

é realizada de dez em dez segundos. Naquela época, 

eram necessários cinco funcionários trabalhando para 

cobrir os turnos de 24 horas. Nos dias atuais, existem 

apenas três funcionários e a qualidade da água é 

melhor do que antes. A água tratada é bombeada para 

o centro, para o Alto do Cruzeiro e distribuída por 

gravidade para toda a cidade. 

 Nos anos 2000, quando São Luiz do Paraitinga 

se torna Estância Turística, a população fl utuante da 

cidade aumenta, assim como a demanda por água. 

Atualmente, a SABESP trata todo o esgoto captado, mas 

isso não quer dizer que todas as casas têm conexão com 

a caixa de inspeção (geralmente localizada na frente 

de cada casa). Na verdade, é responsabilidade dos 

moradores colocar a caixa e a SABESP é responsável 

somente por fazer a conexão da caixa com o coletor-

tronco. 

 O coletor-tronco é responsável por levar o 

esgoto a cinco quilômetros rio abaixo, onde está 

localizado uma lagoa de decantação. A água passa por 

um processo de oxigenação no qual a massa que sobra 

vai para os leitos de secagem onde a parte líquida é 

drenada. Antes dessa água retornar ao Rio Paraitinga, 

ela recebe hipoclorito na lagoa de decantação para 

matar todas as bactérias. Quem fi scaliza esse processo 

é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

(CETESB).

Pomar na margem do Paraitinga 

Chicão Colombano lembra que quando tinha três 

anos de idade faltou água em sua casa. Então sua mãe 

decidiu lavar roupa no rio com outras mulheres e o 

levou para a beira do Paraitinga. Ali ele viu meninos 

maiores brincando no rio e com eles havia sacos de 

jabuticaba colhidas no pé. 

 Chicão, criança, fi cou morrendo de vontade 

de comer aquela fruta. Essa experiência de infância 

o incentivou, quando adulto, a cultivar um pomar ao 

longo da margem do Rio Paraitinga para que todas 

as pessoas da comunidade que passassem por ali 

tivessem acesso às arvores, suas frutas e sementes. 

Tomou gosto por coletar sementes, cultivar mudas e 

doá-las para quem quisesse receber e cuidar. Hoje tem 

uma diversidade de espécies de árvores frutíferas, de 

madeira, de fl ores, plantas e hortaliças. 

Chicão acredita que a manutenção desse acervo de 

Estação de Tratamento de Esgoto, São Luiz do Paraitinga. Árvores frutíferas às margens do Rio Paraitinga, área urbana. 

Interação com a Comunidade

Tratamento água e esgoto

Quando perguntado sobre o tratamento de água e 

esgoto da cidade de São Luiz do Paraitinga, Alexandre 

Medeiros, o Chinica, relembra que seu pai contava 

que durante a década de 1960 a água em São Luiz não 

era cobrada: vinha por encanamento do Ribeirão dos 

Pimentas e era redistribuída por chafarizes, onde as 

pessoas recolhiam água com baldes para abastecer suas 

casas. O esgoto ainda corria a céu aberto na cidade. 

 Foi o prefeito Nelson Ferreira Pinto (1960 a 

1963) que realizou a captação do esgoto, ação que, por 

um lado, trouxe benefício para a população em relação 

à sua saúde, mas por outro criou um novo desafi o: a 

captação fi nal do esgoto era destinada no rio. 

Naqueles anos atitudes como essa eram comuns 

e desviar o esgoto para longe do contato com as 
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sementes é muito importante para a qualidade de 

vida das próximas gerações. Em tempos passados, 

ele conta que não eram todas as pessoas que tinham 

acesso livre a esses diferentes tipos de espécies de 

frutas. Muitas vezes essa possibilidade era privilégio 

dos que tinham mais condição financeira, portanto, 

sua maior intenção ao plantar um pomar na área 

pública de São Luiz é facilitar e socializar o acesso 

de frutas, sementes e mudas à população. Não há 

quem não tenha visto os bancos que por ele foram 

montados ao longo da margem do rio, como um 

convite para sentar e apreciar a beira e seu entorno. 

 Para ele, a transmissão de conhecimentos 

ambientais para as crianças é fundamental, pois estas 

gostam de interagir com o rio, de pescar, gostam das 

plantas e adoram ajudar a plantar. Educar as crianças 

a criar o gosto pela natureza, por suas sementes, 

plantas, flores, pássaros e pelo rio é um processo que 

pode envolver famílias e amigos para participarem de 

plantios e incentivarem a preservação e usufruto da 

natureza. Uvaia, pitanga, abacate manteiga, banana, 

goiaba, araçá branco, araçá vermelho, romã, nêspera, 

limão, laranja, cana: o desejo de Chicão é multiplicar 

sementes e mudas e perpetuar essas espécies de 

frutíferas e São Luiz do Paraitinga. 

Plantio de mudas e hortas urbanas

 Ações voluntárias de plantio e cultivo de mudas 

de plantas e árvores, assim como quintais e hortas 

formados em espaços públicos, saltam aos olhos de 

quem anda na cidade de São Luiz do Paraitinga. São 

pessoas como Seu Paiva, Bia, Jatil, Bizuca, Pinho, 

Dona Mariquinha, Chicão Colombano, Paulo 

Ramos, Dona Benedita, entre tantos outros que 

prestam esse serviço comunitário e se empenham 

em oferecer o bem-estar para toda a comunidade 

luizense ao revitalizar as beiras de rio e os logradouros 

públicos de maneira que todos usufruam dos espaços 

ao ar livre. 

 O acesso à terra é uma das lutas mais 

importantes do Brasil contemporâneo. Fazer uso do 

espaço público como bem comum, especialmente 

através da produção de alimentos, é uma maneira de 

manter viva a relação de produção com a terra e a 

possibilidade de a comunidade exercer seus saberes 

enriquecendo a alimentação de diferentes famílias, 

sem a necessidade de comprar em supermercado. 

É possível colher uma couve, uma abóbora, um 

manjericão, uma fruta, uma berinjela ou mesmo 

usufruir da sombra de uma árvore em um momento 

de parada quando se está na rua. 

 A experiência de hortas urbanas, em maior 

escala, é uma alternativa de produção e acesso a 

alimentos saudáveis, de engajamento comunitário, 

da valorização de atitudes solidárias, da possibilidade 

de produção de compostos biológicos, além de uma 

contribuição econômica para a família de quem 

produz e para a rede de famílias que se beneficiam da 

produção. Muitas famílias têm o hábito de plantar e 

retomam os espaços de cultivo que a cidade ocupou.

 Mesmo que em pequena escala, é importante 

ressaltar o incremento da biodiversidade local 

através de iniciativas como o plantio de mudas e a 

criação de hortas urbanas. Tornam-se espaços de 

maior convívio social – mais verdes, diversos, frescos 

e agradáveis –, com maior interação entre fauna e 

flora, especialmente de insetos que contribuem na 

polinização, além de serem propícios para desenvolver 

trabalhos relacionados à educação ambiental junto 

aos alunos das escolas. São Luiz do Paraitinga tem 

uma lei que reconhece as hortas comunitárias, Lei 

2108 de 2021.

Recuperação de nascentes  

 

 A família Rocha tem muita história para 

contar. Há 60 anos morando no Bairro do Benfica, 

presenciaram a mudança dos tempos e conhecem o 

valor da água, da terra e do convívio familiar. Moram 

todos em um mesmo terreno na zona urbana e há três 

anos decidiram restaurar nove nascentes de águas, 

que ficam no alto do Morro da Cueca.

 As nascentes formam o ribeirão do antigo 

“lava-pés”, que passa onde é hoje a Câmara Municipal 

da cidade, e deságua no rio Paraitinga. Essas nascentes 

abastecem todas as casas desta vila familiar e em 2010 

seu volume contribuiu para a distribuição de água 

potável para toda a cidade por ocasião da grande 

enchente.

 Bozó conta que, quando criança, as ruas 

de acesso para o Bairro do Benfica não tinham luz 

elétrica, rede de esgoto ou calçamento. Era tudo 

escuro, só havia duas ou três casas por ali e era uma 

Vista da nascente em recuperação na propriedade da família Rocha.
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área de terra, barranco e muito bambuzeiro. Com 

o tempo, iniciou-se o processo de urbanização do 

bairro, benefi ciando a população com as benfeitorias 

necessárias. Até então, a água de uso diário de sua 

família era retirada do Ribeirão do Lava Pés, que 

passa ao lado de sua casa e era limpo. 

 Bozó conta que as crianças brincavam no 

ribeirão, onde havia uma ponte para as pessoas 

atravessarem quando vinham do Bairro dos Pimentas, 

do Orris, do Rio Acima ou do Batido. Os cavaleiros 

amarravam ali os seus cavalos, tiravam suas botinas e 

lavavam os pés para ir à cidade, por isso o Ribeirão do 

Lava Pés ganhou esse nome. 

 Com o processo de urbanização e o aumento 

da população, o ribeirão foi fi cando poluído, as ruas 

foram calçadas e o curso d’água, canalizado. Ao 

conquistarem terras mais acima de sua propriedade, 

os Rocha garantiram a água da família através das 

nascentes do Ribeirão Lava Pés, localizadas no Morro 

da Cueca. 

 Como o bem mais precioso de uma terra é 

a água, Bozó e seus irmãos decidiram por cercar as 

nascentes, que há muito tempo estavam desmatadas, 

e restaurar o seu entorno com mudas de árvores para 

garantir a qualidade e a quantidade de água para a sua 

família e a comunidade. 

 Em dois anos de restauração, a água aumentou 

e recuperou sua vazão. O cuidado com as nascentes 

é constante para limpar, para não deixar a criação 

de animais pisotear, não secar ou desbarrancar. 

Plantaram muitas árvores frutíferas – como ameixa, 

ingá e jataí – para aumentar a produção de frutas e 

atrair bichos e passarinhos como jacu, sabiá, bem-te-

vi, juruti.

 Com a água recuperada, eles conseguem 

apenas com um cano de água distribuir e abastecer as 

caixas de nove famílias para o uso doméstico, para usar 

na criação de cavalos, porcos e galinhas, para aguar a 

horta e ainda sobra água que jorra por ali diariamente. 

Enquanto a água falta em grandes cidades e há quem 

lute por sua privatização, há também quem cuide das 

nascentes como um bem coletivo. 

Ribeirão dos Pimentas

 O Ribeirão dos Pimentas é pouco conhecido, 

mas um importante afl uente do Rio Paraitinga. Ele 

tem esse nome porque sua nascente está localizada 

no Bairro dos Pimentas e seu corpo d´água atravessa 

o bairro. Sua nascente à foz tem cerca de três 

quilômetros de extensão. A foz, que fi ca bem próxima 

à cidade e passa despercebida, está localizada logo 

depois da entrada do bairro, embaixo de uma ponte, 

e deságua ali no Rio Paraitinga.

 Até o início da década de 1960, as águas 

desse ribeirão abasteceram a cidade de São Luiz do 

Paraitinga. É possível ver a barragem de pedras até 

hoje. Ela foi construída para armazenar água através 

da formação de um grande poço e funcionou até 

meados dos anos 1970. 

 A água era captada e desviada para encher 

os poços da cidade, onde estavam localizados os 

chafarizes nos quais as pessoas abasteciam suas 

casas com latas e baldes d´água. Três deles estão na 

cidade até hoje: o chafariz em frente à Santa Casa, 

o chafariz no Largo do Teatro, abaixo da Igreja do 

Rosário, em frente à casa de Benito Campos e o 

chafariz ao lado da ponte principal, na entrada 

da cidade. Dá para imaginar a quantidade de água 

que esse ribeirão produzia para abastecer a cidade 

naquela época, para atender a uma população urbana 

de aproximadamente 1.500 pessoas, já que a maior 

parte dos munícipes vivia na zona rural.

 Até o início da década de 1980, seus tombos 

d´água formavam poços fundos onde a moçada ia 

brincar e se banhar no ribeirão. Hoje, sua nascente 

está localizada dentro de uma propriedade da Suzano 

Papel e Celulose, que planta eucalipto para a produção 

de celulose para a fabricação de papel. Grande parte 

da mata ciliar do Ribeirão dos Pimentas ao longo de 

sua extensão foi desmatada, apenas alguns trechos 

estão preservados e lembram a paisagem da Mata 

Atlântica nesses fragmentos. 

 Nem todas as famílias que vivem no Bairro dos 

Pimentas têm condições de instalar em suas casas as 

caixas de inspeção necessárias para o tratamento 

de esgoto. Por essa razão, o esgoto doméstico acaba 

sendo despejado em seu corpo d´água. Em muitos 

pontos do ribeirão a água está represada, o que faz 

com que o volume de água diminua em alguns trechos 

e seque em outros.

 Dada a importância histórica, social e ambiental 

desse ribeirão e o seu curto trajeto, é possível pensar 

na possibilidade da restauração de suas margens e na 

revitalização de suas águas através de uma parceria 

articulada entre poder público, iniciativa privada e 

sociedade civil. Sonhar é possível, agir é necessário.

Ribeirão dos Pimentas próximo à sua foz no Rio Paraitinga.
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A presença do eucalipto

 O Bairro dos Caetanos está localizado 

na Rodovia Nelson Ferreira Pinto, na altura do 

quilômetro 8.5, próximo ao Ribeirão da Serra Quebra 

Cangalha, importante afluente do Rio Paraitinga. Ali 

está localizada a EMEF Joaquim Ribeiro de Almeida, 

logo à frente de uma grande plantação de eucalipto. 

 O historiador Marcelo Toledo conta que, 

antes de se tornar uma referência na produção de 

eucalipto, essa região era uma fazenda de pecuária 

leiteira e cultivo de verduras pertencente ao Seu 

Zinho Mineiro. A fazenda era grande e havia bastante 

gente trabalhando por lá. Em 1971 uma empresa de 

eucalipto fez uma oferta de compra a Seu Zinho, que 

já não estava conseguindo manter a fazenda. Com a 

chegada da empresa, muitas casas foram construídas 

e o bairro se tornou ainda mais populoso com as 

pessoas que chegaram para trabalhar na plantação de 

eucalipto. 

 A empresa absorveu a mão de obra da antiga 

fazenda e incorporou novos trabalhadores, que 

permaneceram morando por ali por volta de oito 

anos, período que marcou o auge da primeira fase de 

produção, venda e lucro do novo negócio da região. 

 Muitos trabalhadores não se adaptaram 

com o esquema empresarial, pois o lucro não 

respeitava os dias santos e todos ali eram católicos. 

Quando aconteceu o primeiro corte de eucalipto, a 

empresa logo começou a dispensar os trabalhadores, 

pois não precisaria mais da força de trabalho das 

pessoas a partir da fase de crescimento das mudas. 

Alguns trabalhadores ficaram para cuidar e limpar 

a plantação. No momento do corte, a empresa 

contratava trabalhadores que cortavam os troncos 

com motosserra, já que a empresa ainda não possuía 

máquinas. 

 Como o processo de produção era rudimentar 

e não havia equipamento de proteção individual, 

acidentes de trabalho passaram a ser comuns, como 

cortes e machucados com a motosserra e intoxicação 

de trabalhadores por veneno durante o plantio. 

 O eucalipto é considerado uma árvore 

exótica, natural da Austrália, e ocupa cerca de 1,5% 

(Mapbiomas, 2021) da área total do município de 

São Luiz do Paraitinga. Existe certo consenso na 

literatura técnica e científica de que o eucalipto, se 

bem manejado, gera menos impactos ambientais que 

a pastagem, pois as árvores protegem mais o solo 

da erosão, permitem mais infiltração de água e têm 

funções ecológicas mais favoráveis à regeneração 

natural da vegetação nativa (Farinaci, 2013). Mas a larga 

escala das plantações, o uso excessivo de agrotóxicos, 

o grande volume de caminhões transportando toras, 

cruzando vilarejos e estradas estreitas, entre outros 

fatores, geram grandes impactos socioambientais. 

Além disso, a taxa de empregos é baixa e, geralmente, 

quem vem plantar as mudas são funcionários de 

empresas sublocadas. 

 Em quase quarenta anos de plantios 

ininterruptos de monocultivos de eucaliptos e uso de 

agrotóxicos em seu processo de produção, é possível 

observar diversos impactos negativos em bairros da 

zona rural de São Luiz do Paraitinga, especialmente 

no Bairro do Caetanos e Bairro do Alvarengas. 

Ribeirões antes caudalosos estão com a mata ciliar 

suprimida, assoreados, com o volume hídrico baixo e 

contaminados pelo uso de agrotóxicos. 

 Em época de chuva, a água leva para o leito 

de rios e córregos o agrotóxico que é aplicado nas 

plantações, o que causa sério impacto na saúde do 

ambiente e da população local, especialmente das 

famílias que arrendam terras para a produção de 

eucalipto e têm a sua reserva de água nessas áreas. 

 Para controlar a expansão do eucalipto no 

município, o Movimento em Defesa dos Pequenos 

Agricultores de São Luiz do Paraitinga impetrou uma 

Ação Civil Pública. Como consequência, em março 

de 2008 o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) 

concedeu uma liminar que, pela primeira vez na 

história, freou o plantio de eucalipto no município de 

São Luiz do Paraitinga. A partir de então, as grandes 

empresas de exploração de eucalipto que atuam 

na região devem demonstrar com maior rigor seus 

cuidados para amenizar ou mesmo eliminar impactos 

sociais e ambientais. 

Corte do eucalipto no território da Bacia do Paraitinga.

Monocultura de eucalipto no território da Bacia do Paraitinga.
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água, brincadeiras, teatro, enfi m, um universo rico de 

atividades pedagógicas que estimulam o processo de 

ensino e aprendizado e a pré-alfabetização através da 

sensibilização ambiental. 

 O professor Adilson Barbosa gosta de propor 

um passeio com as crianças à beira Rio Paraitinga para 

observarem a cor e o volume de suas águas, o volume 

e a força de sua correnteza, a mata ciliar presente 

em suas margens, as espécies de árvores, plantas e 

bichos que encontram pelo caminho, a paisagem e 

os morros. As crianças são orientadas a perceberem 

o clima, a estação do ano, a reconhecerem e se 

apropriarem dos espaços públicos da cidade. Para 

terminar o passeio, as crianças alimentam os peixes 

na beira do rio com pão duro e se divertem ao 

perceberem a quantidade de peixes e espécies que 

moram no rio. Das amoreiras que encontraram pelo 

caminho e degustaram seus frutos, coletaram as que 

fi cavam sobre o solo, produziram tinta caseira e belas 

obras de artes na escola.

Sobre as águas do Rio Paraitinga

 As professoras Patrícia Castro e Ana 

Santos, da EMEF Coronel Domingues de Castro, 

desenvolveram um projeto em comum com seus 

alunos de 4° e 5° anos com foco no estudo sobre a 

água. Depois de estudar com seus alunos em sala de 

aula sobre os estados físicos da água e a importância 

da água e cuidado do rio Paraitinga, elas convidaram 

como parceiro um profi ssional da SABESP, Alexandre 

Medeiros (Chinica), para ministrar uma palestra aos 

alunos sobre como a companhia de saneamento 

coleta e trata a água na cidade de São Luiz do 

Paraitinga. O objetivo das professoras era que os 

alunos compreendessem que a água utilizada no dia a 

dia de todas as casas da cidade vem justamente do Rio 

Paraitinga, que corta a cidade e faz parte do cotidiano 

das crianças.

 Para dar sequência didática sobre o tema, 

fi zeram contato com a Companhia de Raft ing 

Montana para que fosse conduzido um passeio 

com os alunos sobre as águas do rio Paraitinga fosse 

conduzido. Antes da saída, os alunos realizaram em 

sala de aula pesquisa sobre o uso de botes e as práticas 

de esportes envolvidas nessa modalidade. Também 

foram sensibilizados sobre a importância e o privilégio 

de poderem olhar e conhecer o rio navegando por ele. 

As professoras levantaram algumas questões com os 

alunos e criaram um roteiro de observação para a saída, 

a reparar nos seguintes pontos: as características do 

rio como cor, profundidade, largura, fl uidez e cheiro; 

as características do entorno, presença ou não de mata 

ciliar, os muros de contenção feitos pós-enchente, a 

presença de lixo; as sensações de clima e diferenças de 

paisagens.

 No dia da atividade de fl oating, em que os 

botes fl utuam pela água, professoras e alunos foram 

até o Camping Bicho D´Água, sede da companhia 

de Raft ing, localizado no Bairro do Rio Acima. Ao 

serem recebidos, os alunos estavam entusiasmados 

e interessados. Foram orientados sobre os cuidados 

necessários nesse tipo de esporte e fi zeram as 

perguntas necessárias. Após a conversa, os monitores 

colocaram os coletes de segurança no grupo e partiram 

para a descida do rio até o Bairro Verde Perto.

 Durante o percurso, houve pausas estratégicas 

Experiências Pedagógicas 

Passeio à beira Rio

É comum a EMEI João Batista Cardoso levar seus 

alunos de ensino infantil aos passeios na beira do Rio 

Paraitinga para as crianças se familiarizarem com o 

espaço geográfi co do entorno da escola e conhecer a 

biodiversidade local. Em sala de aula, os professores 

desenvolvem diversas atividades sobre a água e 

temas correlatos de forma lúdica e interdisciplinar: 

desenhos e pinturas, colagens, contação de histórias, 

experiências de plantio de semente ou mudas para 

o acompanhamento, cuidado de plantas e fl ores, 

observação dos polinizadores, criação de rios e 

peixes através de panos e cartolinas, pescarias 

através de brincadeiras, músicas e cantos sobre a 

Crianças observam o rio Paraitinga e seus peixinhos.
Descida do rio Paraitinga, botes com alunos, estudo do meio

fi cavam sobre o solo, produziram tinta caseira e belas 

obras de artes na escola.
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para a observação. Os jovens monitores da Montana, 

que já foram alunos da Escola Coronel, contaram 

algumas histórias do Rio Paraitinga como, por 

exemplo, a extração de areia do leito do rio e seus 

impactos ambientais. Ao passarem pela SABESP 

os alunos viram as bombas que retiram a água a ser 

processada na Estação de Tratamento de Água (ETA). 

Os estudantes chamaram a atenção uns dos outros 

sobre suas observações e questionamentos durante 

o trajeto. Perceberam que o rio era mais raso em 

alguns locais, observaram que os quintais são usados 

para plantar, que os encanamentos de água de chuva 

caem direto no rio. Atentaram, ainda, para as sacolas 

de lixo boiando na água e trocaram ideias sobre os 

pontos levantados pelo roteiro produzido em sala de 

aula. 

 Um dia após a vivência, professoras e alunos 

se reuniram no pátio da escola e compartilharam, 

em uma grande roda de conversa, as sensações e 

conhecimentos suscitados pela experiência. Os 

alunos fi zeram um registro da saída em seus cadernos 

e responderam algumas perguntas. 

Volta da Cachoeira

 A trilha Volta da Cachoeira está localizada 

na margem esquerda do rio Paraitinga, em um 

trecho urbano entre o centro e o Bairro Várzea 

dos Passarinhos. A entrada da trilha está ao lado da 

Estação Elevatória de Esgoto Central da SABESP, e 

mais adiante, passando por um trecho de mata em 

regeneração, está o acesso à beira do rio onde é 

possível observar a Volta da Cachoeira, sobre uma 

pedra que serve como mirante. 

 Há alguns anos o professor de Geografi a  

João Bosco realiza um trabalho de plantio de 

mudas de árvores na trilha que dá acesso à Volta da 

Cachoeira, no trecho da Várzea dos Passarinhos, 

enriquecendo porções de mata ciliar no bairro. Junto 

aos companheiros de trabalho que desenvolvem 

ações voluntárias pela cidade, como o professor 

Giovani Lindo dos Santos, Chicão Colombano, Seu 

Paiva e Pinho, João Bosco criou o projeto “Lixo na 

Lixeira: Reduza, Recicle, Reaproveite”, por meio 

do qual lixeiras foram espalhadas em diversos pontos 

da cidade. 

 Essa iniciativa nasceu a partir do incômodo do 

professor em ver a quantidade de plástico jogado nos 

espaços públicos. Ao sair coletando resíduos sólidos 

que encontrava pelo caminho, se percebeu como um 

agente transformador da realidade e decidiu envolver 

seus alunos em intervenções como estas e incentivar 

a temática da reciclagem de resíduos sólidos nas 

escolas em que atua em São Luiz.

 Junto às colegas e professoras Luciana 

Castro, de Ciências, e Alessandra Castro, de 

Português, da EMEF Waldemar Rodrigues, criou 

um projeto interdisciplinar de Estudo do Meio para 

o 9° ano, em que os alunos realizaram um percurso a 

pé da escola para a Várzea dos Passarinhos, passando 

pela Volta da Cachoeira, para observar e registrar 

com desenhos, fotos ou textos, situações, assuntos 

e temas que considerem interessantes ou que foram 

orientados em sala de aula em estudo prévio. 

 Segundo a professora Luciana Castro, a Volta da 

Cachoeira era considerada um local mal assombrado 

por conta da lenda da “Porca e seus Sete Leitões” 

– há quem diga que foi lá que nasceram os sete 

leitõezinhos. A trilha é um percurso de desafi o para 

os alunos, que exercitam o caminhar em diferentes 

relevos e entram em contato com os sons, cheiros, 

texturas e diferentes espécies de animais e vegetais. 

 Além de ser uma opção metodológica para 

desenvolver o aluno e enriquecer o trabalho do 

professor, as saídas a campo para o estudo do meio 

fortalece o vínculo afetivo entre os envolvidos e suas 

relações interpessoais, elementos importantes para a 

qualidade do ensino e da aprendizagem.

Reduza, Recicle, Reaproveite

Reduza, recicle, reaproveite!

Seja mais consciente

Cuide do meio ambiente

Um, dois, três!

Quatro, cinco, seis!

O lixo reduzir

Pro mundo não falir!

Autor da letra: Prof. Giovani Lindo dos Santos

Música: Prof. João Bosco

Grupo de alunos ouve explicação do professor.

espaços públicos. Ao sair coletando resíduos sólidos 

que encontrava pelo caminho, se percebeu como um 

agente transformador da realidade e decidiu envolver 

seus alunos em intervenções como estas e incentivar 

a temática da reciclagem de resíduos sólidos nas 

professoras Luciana 

Alessandra Castro, de 

 criou 

um projeto interdisciplinar de Estudo do Meio para 

o 9° ano, em que os alunos realizaram um percurso a 

pé da escola para a Várzea dos Passarinhos, passando 

pela Volta da Cachoeira, para observar e registrar 

com desenhos, fotos ou textos, situações, assuntos 

e temas que considerem interessantes ou que foram 

 Segundo a professora Luciana Castro, a Volta da 

Cachoeira era considerada um local mal assombrado 

 “Porca e seus Sete Leitões”

– há quem diga que foi lá que nasceram os sete 

qualidade do ensino e da aprendizagem.

Reduza, Recicle, Reaproveite

Reduza, recicle, reaproveite!

Seja mais consciente

Cuide do meio ambiente

Um, dois, três!

Quatro, cinco, seis!

O lixo reduzir

Pro mundo não falir!

Autor da letra: Prof. Giovani Lindo dos Santos

Música: Prof. João Bosco



74 7574 75

Alfabetização temática

 A professora Vanessa Aparecida dos Santos 

desenvolveu uma experiência de alfabetização com 

uma turma de 1º ano da EMEF Cassiana dos Santos 

Moreira que vale a pena ser contada e replicada. A 

proposta surgiu quando o diretor da Unidade Escolar 

sugeriu que cada turma desenvolvesse um trabalho 

anual sobre uma temática ambiental.

 Para defi nir o tema, a professora realizou 

algumas rodas de conversas com seus alunos e 

percebeu que a questão do lixo era um problema 

visível, real e urgente a ser abordado, pois através 

dos relatos levantou a informação que as famílias 

não davam destino correto aos resíduos sólidos, já 

que a maior parte era queimada no próprio quintal 

de suas casas. Vanessa apostou que a temática 

sobre resíduos sólidos seria capaz de fazer com 

que seus alunos refl etissem sobre a necessidade de 

consumo, transformassem seus hábitos e fossem 

disseminadores das ideias aprendidas na escola para 

toda a comunidade.

 Com a temática estabelecida, passou a 

alfabetizar seus alunos com atividades referentes ao 

assunto. Trabalhou de forma lúdica a leitura de diversos 

gêneros textuais, ensinou músicas e brincadeiras, 

passou vídeos educativos, criou debates, montou 

cartazes e listas de palavras, realizou caminhadas 

ao redor da escola para recolher o “lixo” e propôs 

dramatizações. Aos poucos, os alunos avançavam em 

suas hipóteses de escrita e leitura, mas a mudança de 

comportamento ainda estava a desejar. 

 A professora percebeu que seria necessário 

realizar uma prática que envolvesse os alunos para 

que aprendessem através de suas próprias atitudes 

e lançou um desafi o: recolher a maior quantidade 

possível de resíduos sólidos e reverter esse material 

- que iria para o aterro sanitário - em dinheiro para 

irem ao cinema no fi nal do ano. Todos os alunos se 

empolgaram e se comprometeram com a ação. 

 A equipe gestora foi de extrema importância 

neste momento do projeto, pois era necessário 

aproximar as famílias da escola de forma a 

contribuírem com a iniciativa. Em uma reunião de 

pais e mestres a professora contou sobre o projeto e 

as famílias logo se prontifi caram a participar.

 Foram estabelecidos dois dias da semana 

para os alunos levarem o material recolhido em 

casa (plástico, alumínio, papel) para a escola, todos 

devidamente limpos e secos. Em sala de aula, era 

feita a contagem de cada tipo de material reciclável 

e posteriormente tabelas e gráfi cos eram construídos 

com toda a turma para análise de algumas informações 

pertinentes: que tipo de material foi mais recolhido 

durante a semana? Quanto a mais em relação à semana 

anterior? Qual a diferença entre as quantidades? Esse 

processo se estendeu ao longo do segundo semestre, 

permeado por discussões como compostagem, 

consumo consciente e os 5Rs.

 Todo o material arrecadado foi vendido para 

um senhor que recolhia a reciclagem em São Luiz e 

dessa forma levantou-se parte do dinheiro necessário 

para a ida ao cinema, incluindo a alimentação. Com 

o dinheiro em mãos, outras atividades pedagógicas 

foram desenvolvidas em sala de aula, envolvendo 

o conteúdo referente ao sistema monetário: 

reconhecimento e comparação de cédulas, moedas, 

situações onde deveriam identifi car o valor 

arrecadado, quanto ainda faltava, qual o valor da 

entrada do cinema, o valor da alimentação por pessoa 

etc. 

  E assim aconteceu. Chegou o momento de 

ir ao cinema. Parte dos alunos nunca havia ido ao 

cinema. O fi lme infantil que estava em cartaz na época 

era “Os Smurfs”. As crianças fi caram encantadas com 

tudo e até mesmo no shopping observavam as lixeiras 

espalhadas e identifi cavam as cores da coleta seletiva. 

Por fi m, como culminância do projeto, os alunos 

fi zeram uma história em quadrinhos nomeada “Os 

Smurfs em: a coleta seletiva” que fi cou a disposição 

de todos na biblioteca da escola. 

 Até hoje a professora reencontra esses alunos 

e/ou seus familiares e surge como assunto esse projeto, 

gravado na memória de todos os envolvidos. Vanessa 

fi cou conhecida por muitos como “a professora 

do lixo” e comenta que foi uma experiência única, 

gratifi cante e motivadora, pois foi seu primeiro 

projeto de sensibilização e educação ambiental.

Alto do Cruzeiro e Mirante da Torre

 

 

Voluntário fala sobre destinação de resíduos orgânicos

Alunos a caminho do Mirante da Torre, estudo do meio
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 O Mirante da Torre está localizado no ponto 

mais alto da zona urbana de São Luiz do Paraitinga 

e faz parte do projeto interdisciplinar do Estudo do 

Meio realizado pela EMEF Professor Waldemar 

Rodrigues, que tem como objetivo geral levar o aluno 

luizense a conhecer, valorizar, cuidar e desenvolver 

pertencimento por sua cidade e região.

 A saída para o estudo do meio é realizada com 

as turmas de 7° ano e orientada pelas professora 

de Ciências Luciana Castro, professora de 

Educação Física Karina Pereira Coelho e pela 

professora de Português Alessandra Castro. A 

partir das competências e habilidades da BNCC, 

as professoras propõem aos seus alunos que 

desenvolvam o pensamento científi co, crítico e 

criativo, a argumentação, a responsabilidade e a 

cidadania.

 Para a saída a campo as professoras preparam 

um roteiro a ser preenchido durante o percurso 

para o mirante e orientam seus alunos sobre como 

desenvolver o olhar para a pesquisa de um local 

que aparentemente conhecem: como levantar 

informações, produzir conhecimentos através da 

observação e realizar boas perguntas. Antes da 

saída, a professora de Educação Física apresenta 

uma dinâmica aos alunos que tem o objetivo de 

renomear objetos e lugares que já conhecem com 

o intuito de estimular a sensibilidade de um novo 

olhar sobre as coisas e lugares. 

 O Ribeirão do Chapéu é o principal afl uente 

do Rio Paraitinga. Tem sua nascente e foz dentro do 

território de São Luiz e percorre um trajeto serpenteado 

estimado em mais de 30 quilômetros, formando várzeas, 

corredeiras e tombos d´água. E o principal afl uente do 

Rio do Chapéu é o Ribeirão do Pinga, formado pelo 

Sertão Grande e Sertãozinho. É reconhecido como um 

verdadeiro rio luizense, por nascer e morrer dentro do 

município.

 A micro bacia do Ribeirão do Chapéu é 

considerada uma área prioritária para a restauração 

fl orestal pelo Comitê de Bacias do Rio Paraíba do Sul, 

pois é reconhecida como o berço das águas do maior 

corpo d´água do estado, o Rio Paraíba do Sul.

Cheia do Ribeirão do Chapéu e deslizamentos de encostas, 2010

 Durante a caminhada, o grupo para em 

lugares estratégicos para conversar sobre pontos do 

roteiro, como a Praça do Cruzeiro, onde os alunos 

compartilham suas observações até ali: a relação da 

comunidade com o lixo, a acessibilidade, a mudança 

de paisagem modifi cada pelo homem, a relação 

da comunidade com os animais abandonados, os 

espaços de lazer, a presença de árvores etc. Na 

chegada ao mirante, os alunos fazem um lanche e 

em seguida completam as questões levantadas pelo 

roteiro entregue em sala de aula. Ao retornarem à 

escola os alunos reunem as informações e produzem 

conhecimentos a partir de seus registros. 

Ribeirão do Chapéu

Observação e registro sobre a paisagem e ocupação da cidade.
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Ocupação e o Distrito de Catuçaba

 A região do Chapéu é uma das ocupações 

oficiais mais antigas da região. As primeiras sesmarias 

concedidas pela coroa portuguesa aos desbravadores 

dos “sertões do Parahytinga” situam-se nessa bacia, 

que já havia sido mapeada pelo Sargento Mor Manuel 

Antônio de Carvalho antes mesmo da fundação oficial 

da Vila Parahytinga. O percurso das águas foi o principal 

acesso aos territórios cobiçados pelos colonizadores 

e a formulação de mapas foram estratégias 

importantíssimas de ocupação e legitimação de posse 

dessas terras. 

 A sesmaria do Chapéu, uma das maiores 

em extensão de terras da região, foi conquistada 

pelo Sargento Mor como prêmio por seu esforço 

na criação da povoação do Parahytinga. As terras 

que escolheu para si tinham uma ótima localização por 

estarem próxima à vila e irrigada em toda a sua extensão 

pelo Ribeirão do Chapéu e seus afluentes. 

 Segundo o pesquisador Allan Monteiro (2012), 

nessa época havia dificuldade em demarcar limites 

sobre essas terras. Mas, no caso da sesmaria do Chapéu, 

há documentação que informa quais eram as referências 

que determinavam as divisas de propriedades daquela 

região, tais como o uso do solo (como a formação de 

roçados), as terras vizinhas (quem era vizinho de quem), 

acidentes geográficos (morro, ribeirão, vertentes, 

campo, várzea), elementos da natureza (como vegetação 

nativa, um cedro, uma paineira) e marcos de madeira 

fincados no chão durante a medição de terras.

 Dois processos caracterizam a mudança de 

paisagem de ocupação de terras da região do Chapéu 

ao longo de sua história: o processo de fragmentação, 

através da divisão de terras por sucessão hereditária; 

e o processo de concentração de terras em períodos 

de maior vigor econômico na região, como o auge 

dos ciclos econômicos do café e da pecuária. A cada 

transmissão, seja por sucessão hereditária ou venda 

de terras, as referências de demarcação deixavam 

de fazer sentido para as gerações sucessoras, 

que redefiniam as dimensões e limites de suas 

propriedades através de acordos ou conflitos com 

seus vizinhos. Hoje, o Bairro do Chapéu é parte 

do distrito de Catuçaba, e desde 1772 suas divisões 

administrativas pouco mudaram.

 O surgimento de Catuçaba (que em língua 

Tupi significa “terra boa” ou “lugar bom”) também 

está associado à doação de uma sesmaria, neste 

caso para José Gomes de Gouvêa e Silva, que 

ocupou essas terras por volta de 1783. 

 O sistema de sesmaria durou até meados de 

1822 e, em 1850, entrou em vigor a Lei de Terras, 

por meio da qual a posse de terras se daria apenas 

mediante pagamento, o que fortaleceu a fase de 

concentração fundiária mudando a paisagem e o tipo 

de ocupação na região. Nessa ocasião, a maioria das 

famílias que vivam na região foi expulsa após a Lei 

de Terras ou estabeleceu vínculos com seus novos 

proprietários como meeiros.

 Era comum propriedades particulares 

abrigarem famílias não proprietárias e, ao longo do 

tempo, foram surgindo fazendas, sítios e bairros 

próximos às margens do Rio do Chapéu. Propriedades 

como São Pedro, Pinheirinho, São José, da Grama e 

Rio Claro são importantes fazendas construídas na 

época do café. Os bairros da região têm como nome de 

origem a relação de parentesco de algumas famílias, 

como a Cachoeira dos Pintos, Bairro dos Briet e 

dos Pavret, esses últimos indicando a imigração de 

franceses para a região. 

 Hoje, há uma forte presença da religiosidade 

popular ao longo do percurso do Rio do Chapéu. Em 

cada bairro ou localidade há capelas que acolhem os 

santos(as) padroeiros(as). Em geral, essas capelas são 

mantidas por produtores familiares da região. 

 As festas de destaque são: São Pedro, no distrito 

de Catuçaba; Nosso Senhor de Bom Jesus, no Bairro 

do Chapéu Grande; e de Nossa Senhora Aparecida, no 

Bairro de Ribeirão Claro, com celebração de missas, 

procissões, novenas, quermesses, distribuição de 

afogado e a presença de grupos de motivação religiosa 

como a Cavalhada, o Moçambique e a Congada.

Usina Hidrelétrica

 A safra agrícola de São Luiz do Paraitinga 

permitiu a realização de melhorias, principalmente 

na zona urbana. Uma delas foi a construção de uma 

usina que trouxe a luz elétrica à cidade. A usina 

hidrelétrica de São Luiz do Paraitinga começou 

a ser construída em 1923, depois que um grupo de 

fazendeiros e comerciantes se cotizou para construí-

la, contando com uma pequena verba da Prefeitura. 

Foi aproveitada uma garganta de pedra do Rio do 

Chapéu, a 5 quilômetros da cidade, próxima da 

estrada que dá acesso à Ubatuba. A área do terreno 

ocupado pela hidroelétrica tinha cerca de três 

alqueires, incluindo o lago da represa. 

 As instalações se compunham de uma represa, 

feita de pedra e cimento e um aqueduto, feito do 

mesmo material, para levar as águas até a turbina.  

Ruínas da antiga usina hidrelétrica localizada no Ribeirão do Chapéu.
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Esta, junto com um gerador e outros componentes, 

foi instalada numa construção que fi cou conhecida 

como Casa da Força, a uns 100 metros a jusante. O 

responsável pelas obras foi o engenheiro Jorge de 

Mello. A turbina e o gerador eram da marca Siemens-

Schuckert, de procedência alemã, com 55 KWA de 

potência, sendo sufi ciente para fornecer toda energia 

elétrica de que São Luiz do Paraitinga necessitava.

“Em dois anos e alguns meses, com muito 

sacrif ício pela falta de dinheiro e de estradas, estavam 

prontas a represa e a posteação, bem como assentadas 

as máquinas, enquanto as residências na cidade que 

se preparavam para receber esse melhoramento. 

A inauguração da luz elétrica se deu no dia 6 de 

janeiro de 1925. Durante o dia ligaram a luz, a título 

experimental. Às 20h foi ligada defi nitivamente. 

Houve espocar de foguetes feitos na própria terra, 

retreta na Praça da Matriz e, às 22h horas, baile na 

residência de Romilo Guimarães, coletor estadual 

[responsável pela arrecadação de impostos] e um dos 

fi nanciadores da obra, num dos sobrados da praça. 

Tão despretensiosa era nossa luz, que só havia força 

e luz durante a noite, das 19 às 5 horas, no verão; e 

das 18 às 6 horas no tempo de inverno”. 

 Em face do crescimento da cidade, provocado 

principalmente pelo êxodo rural, já no início da 

década de 1940 a energia produzida pela Usina do 

Chapéu não era sufi ciente nem mesmo para iluminar 

a cidade com efi ciência. Cada vez mais o sistema 

Semeando Sustentabilidade 

 A primeira e importante iniciativa de 

conservação e restauração fl orestal de recursos 

naturais na região da Bacia do Chapéu, realizada pela 

Akarui em parceria com o PESM-NSV, em 2008, foi o 

repovoamento de juçara no parque e em sua zona de 

amortecimento, localizada nos municípios de São Luiz 

do Paraitinga e Natividade da Serra. A juçara é uma 

importante palmeira da Mata Atlântica, considerada 

árvore-mãe da fl oresta por alimentar diversas 

espécies da fauna, além de ser um alimento rico em 

ferro e vitaminas. Produtores familiares e moradores 

desta região foram mobilizados a realizar a coleta 

de sementes de juçara, a produzir suas mudas em 

viveiros e plantá-las em áreas de proteção ambiental 

de suas propriedades, especialmente em matas 

ciliares. Aprenderam a processar a polpa da juçara 

para consumo próprio e comercialização e, naquela 

ocasião, a juçara foi oferecida como merenda escolar 

para a comunidade escolar, através do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). A juçara foi 

bem aceita nas escolas e gerou renda para as famílias 

coletoras, que ofereceram um alimento saudável para 

os estudantes da região. 

 O programa Semeando Sustentabilidade deu 

continuidade às suas ações de restauração fl orestal de 

mata nativa em 2012, desta vez com maior diversidade 

de espécies da Mata Atlântica. Foram restaurados 175 

hectares de fl oresta nos municípios de São Luiz do 

Paraitinga e Natividade da Serra, sendo 55 hectares de 

matas ciliares em propriedades rurais e 120 hectares 

de enriquecimento fl orestal dentro do PESM-NSV. 

Interação com a comunidade era desligado por excesso de demanda, provocando 

constantes apagões. Até que em 1948, depois de 

muitos protestos dos moradores, a Prefeitura resolveu 

comprar a energia elétrica produzida pela Usina Félix 

Guisard, em Redenção da Serra pela Companhia 

Taubaté Industrial, que já abastecia as cidades de 

Natividade da Serra, Redenção da Serra e Ubatuba.

 Depois disso, durante alguns anos o maquinário 

da usina de São Luiz do Paraitinga permaneceu 

intacto até se transformar em sucata pela ação do 

tempo, de furtos e do vandalismo. A Companhia 

Elétrica (depois energética) de São Paulo (CESP) se 

tornou proprietária do local em 1970, quando passou 

a ser distribuidora de energia elétrica no município.  

 Em 1984, essa empresa estatal promoveu a 

destruição total de máquinas e levou as peças que 

restavam para lugar incerto e não sabido. Quem olhar 

da ponte do Chapéu, na altura do quilômetro 46 da 

Rodovia Osvaldo Cruz, poderá observar o que resta 

dessa usina: de um lado, a represa meio danifi cada 

e do outro, os restos do aqueduto. Tudo no mais 

completo abandono.

Trecho retirado do livro “Imperial São Luiz do Paraitinga”, 

2011.

Colheita de sementes de Juçara.

Palmeiras Juçara em meio à Mata Atlântica.
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Diagnóstico Rural Participativo

 

 No ano de 2010, o município de São 

Luiz do Paraitinga sofreu uma grande enchente. 

Naquela ocasião, a Akarui realizou um trabalho 

de planejamento territorial para subsidiar ações 

preventivas e mitigadoras de assoreamento na Bacia 

do Ribeirão do Chapéu através de duas frentes de 

ação: levantamento e organização de informações 

qualitativas e quantitativas para produzir um mapa 

georreferenciado de análise físico-ambiental e 

diagnóstico rural participativo junto à comunidade da 

região da Bacia do Ribeirão do Chapéu para construir 

uma proposta de restauração ambiental a partir das 

necessidades levantadas pela comunidade. 

 As comunidades de cada bairro levantaram 

o histórico, uso da terra e as potencialidades de 

sua localidade, assim como problemas, demandas 

e necessidades. Sobre os recursos hídricos, por 

exemplo, as prioridades foram a recuperação de 

nascentes, de Áreas de Preservação Permanente e a 

construção de sistemas de esgoto. 

Sistema de Pecuária Ecológica

 Ainda na linha de restauração florestal e pla-

nejamento territorial, em parceria com a Secretaria 

Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, a Akarui 

investiu esforços na prática de modelos ecológicos 

de pastagem e alternativas para o uso do solo junto a 

produtores familiares da Bacia do Chapéu, Bacia do 

Turvo e Vargem Grande. 

 

 Os produtores  realizaram em suas proprie-

dades a implementação de pastos piqueteados e de 

rotação, sistema em que uma área de pasto é delimi-

tada por piquetes e, a cada período do ano, o bovino 

visita uma dessas partes para se alimentar. Enquanto 

isso, as outras se recuperam com o tempo de rebro-

to do pasto e com o plantio consorciado de sistemas 

agroflorestais (como abóbora e feijão, por exemplo), 

enriquecido com árvores frutíferas para fazer sombra 

para o animal e, no médio e longo prazos, alimentar 

os animais e a própria família de produtores. 

 

Conservação ambiental e 
alternativas econômicas

 Há estudos científicos na Bacia do Chapéu 

evidenciando um aumento na extensão das 

matas nativas a partir do abandono de antigas 

áreas de pastagem que, por muito tempo, deram 

importante retorno econômico à comunidade local. 

 Os cientistas que conduziram as pesquisas 

questionam: se o aumento dessas florestas é causado 

pelo abandono da terra e por conta da falência de um 

sistema produtivo, “ele é bom para quem”?   

 A conservação ambiental é decisiva para 

garantir a continuidade da vida humana na Terra. As 

florestas são um importante patrimônio ambiental 

e prestam ‘serviços ecossistêmicos’ essenciais à 

humanidade, portanto não devem estar em conflito 

com os interesses das comunidades da Bacia e, sim, 

integradas ao sistema de produção de cada propriedade.

 Para isso, seria preciso impulsionar processos 

de participação das pessoas que vivem na região para 

pensar em conjunto como associar a recuperação das 

florestas às alternativas econômicas no meio rural. É 

muito importante o planejamento do uso da terra de 

forma sustentável, ou seja, considerar os interesses 

de produção das pessoas que vivem no meio rural 

e incentivá-las a pensar a paisagem da região como 

um território integrado, em que a conservação de 

uma área de mata em uma propriedade rural, por 

exemplo, influencia na qualidade e quantidade da 

água de toda a região, além de garantir a presença 

dos recursos naturais para as próximas gerações. 

Diálogo com moradores da bacia do Ribeirão do Chapéu

Necessidade de sombreamento de pasto.
Pasto abandonado em processo de regeneração natural da floresta..
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Ribeirão do Pinga e as 7 Cachoeiras

 O Refúgio das 7 Cachoeiras fi ca no Distrito de 

Catuçaba, na estrada conhecida como Quebra Pratos, 

antiga rota de tropeiros. Quando seus proprietários 

compraram a terra, em 2003, não sabiam da 

existência das sete cachoeiras. Ao iniciar os trabalhos 

na propriedade, começaram a traçar e abrir trilhas 

ecológicas e se surpreenderam ao encontrar as sete 

quedas e um muro de pedras construído por escravos. 

 Sertãozinho e Sertão Grande são dois afl uentes 

do Ribeirão do Pinga e passam dentro do Refúgio. São 

cursos de águas cristalinas, de trajeto encachoeirado 

com grandes pedras, uma paisagem típica de Mata 

Atlântica. O Sertão Grande teve suas sete cachoeiras 

nomeadas e é possível chegar até sua nascente, um 

olho d’água preservado no alto da montanha. 

Outra ação realizada desde o início pelo foi a restauração 

fl orestal, realizada junto aos primeiros visitantes do 

Refúgio, que incluía grupos de estudantes. De uma 

estrutura original localizada na propriedade, montaram 

uma cozinha, onde recebiam as visitas para almoçar  

depois de realizarem atividades ecológicas. Mudas eram 

distribuídas e crianças, que hoje são adultas, deixaram 

lá sua marca ao plantar as primeiras árvores no local. 

 José Carlos e Nilza, proprietário do Refúgio,  

acreditam que a Estância Turística de São Luiz do 

Paraitinga deve valorizar as riquezas socioambientais 

do município, assim como valoriza suas riquezas 

culturais. Por experiência, afi rmam que o turista que 

vem das grandes cidades tem acesso à muita informação 

e produção cultural e, quando vem para o município 

de São Luiz, busca descansar e relaxar do dia a dia 

atribulado através do contato com a natureza: a água, a 

terra, o ar, o fogo, o céu, o silêncio e o modo com que 

a comunidade local se relaciona com a vida e com as 

pessoas. 

 

Vivência nas cabeceiras do Chapéu

 Dona Maria Margarida de Campos nasceu no 

alto do Rio do Chapéu, no distrito de Catuçaba, na região 

das cabeceiras do principal afl uente do rio Paraitinga. 

Naquela época, a escola era longe e segundo Dona Maria: 

“dava mais de uma hora de caminhada descendo o morro” 

junto daquele “bando” de criançada que começava a 

frequentar a escola aos sete anos de idade. Ela conta que 

quando chovia, e o rio do Chapéu enchia, a vizinha da 

escola acolhia a professora e todos os alunos na casa dela. 

Dava comida e os acomodava para dormir, pois, por conta 

da altura da água, a professora não conseguia voltar para 

a casa e os pais dos alunos não conseguiam atravessar o 

rio para buscar as crianças na escola. Todos fi cavam sem 

comunicação. Anos mais tarde, Dona Maria lembra que 

Seu Castorino Monteiro conseguiu a construção de uma 

escola no terreno dele e, assim, a escola fi cou mais perto 

de sua casa, no meio do caminho. A turma que vinha 

debaixo, da vila de Catuçaba, é que tinha que andar um 

pouco mais. Segundo ela, a ruína da antiga casa da escola 

está lá até hoje. 

 Dona Maria tem boas lembranças da casa da avó 

e adorava quando a turminha de meninada passava a 

noite por lá. “Vovó acolhia todo mundo, tudo no simples, 

no feijãozinho com arroz, canjiquinha, franguinho no 

quintal, o porco que tinha, a vaca de leite que nunca 

faltou. Era muita fartura”. Dona Maria ia para a escola 

e também ajudava o pai na roça, onde fazia de tudo: 

“ajudava a arrancar feijão, a limpar, tudo. Antes de ir 

para a escola, que começava às 11h, tinha que acordar 

cedo e correr”. Ela tinha que pegar o caldeirão de comida, 

subir o morro, levar almoço para os camaradas lá em cima, 

voltar correndo, trocar de roupa e ir para a escola. No dia 

em que não tinha aula, as crianças ajudavam a família em 

tudo, com exceção de quebrar o milho que era serviço 

pesado e roçar o pasto. Mas ajudavam a limpar as plantas, 

plantar batata, mandioca, cana, cebola, alho, vagem, iam 

buscar vassoura nos morros, lenhavam no burro. O pai 

dizia: “quer lenhar comigo?”. “Vamos!” Pegava o burrinho 

de jacá e o enchia todinho de lenha. Não tinha gás naquela 

época. Não tinha chuveiro. Tinha banho de bacia, algumas 

famílias nem a bacia tinham.  O banheirinho era fora, bem 

longe da casa, barreado de barro, cobertinho de telha e 

tinha a biquinha d´água. Antes da bica d´água o pessoal 

lavava a roupa dentro do poço. Descia no veio de água, 

colocava a tábua, esticava a roupa e deixava quarar para 

fi car limpinho. Hoje não tem mais isso. 

Cachoeira do Ribeirão Sertão Grande, afl uente do Pinga

Dona Maria, nascida na cabeceira do Ribeirão do Chapéu.

a comunidade local se relaciona com a vida e com as 

pessoas. 
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 O feijão que a família colhia dava para o consumo 

de um ano inteiro. Já se separava as sementes para 

plantar no ano seguinte e o que sobrava, colocava para 

vender. O pai de Dona Maria tinha um camarada para 

ajudar, dava de meio, pois era muito para ele sozinho. 

Todo dia seu pai estava com a enxadinha nas costas e 

os filhos juntos. Os filhos mais velhos iam para ajudar, 

os mais novos ficavam para ajudar a fazer o almoço. Sua 

mãe teve dez filhos e vingaram seis. Era uma turminha 

boa.

 Naquela época, se ouvia rádio e se brincava de 

trabalhar: as crianças ajudavam a criar os filhos mais 

novos. Brincar mesmo era de boneca que a família 

comprava quando ia para Aparecida. Dona Maria conta 

que era “pidona”, pedia boneca e seu pai comprava. 

Quando quebrava um prato de louça ou uma xícara, 

faziam fogãozinho e brincavam de panelinha. Como 

não tinha o fogãozinho e panelinha de brinquedo, 

as crianças faziam um quadrado no barranco e o 

buraquinho lá em cima para colocar a lenha e dizer que 

era fogão de lenha. A loucinha era uma louça quebrada. 

“Ah, guarda pra nós que o nosso fogãozinho não tem 

nada!”, pedia Dona Maria, quando criança. Brincavam 

bastante e, na escola, a professora ensinava muita coisa, 

como bordar. Faziam catequese e primeira comunhão. 

Seu pai era capelão e naquele tempo era reza que se 

fazia, não era missa. Missa só de mês ou de sétimo dia. 

Se atravessava a enchente do Chapéu para ir às missas. 

Descia o morro aquele bando de meninada e os mais 

velhos cuidavam da criançada. Quando o rio do Chapéu 

enchia, não se conseguia atravessar, pois não havia 

ponte. Quando era um caso de festa ou de casamento, 

as mulheres que aguentavam andar vinham a pé, as 

mais velhas vinham a cavalo e pegavam o caminhão 

na propriedade do Seu Nelsinho. Rio nenhum tinha 

ponte, então pulavam de pedra em pedra. Quando 

chovia um pouco mais, a água cobria as pedras 

e só passava quem estava a cavalo. Dona Maria se 

lembra do casamento de uma prima em que sua avó 

teve que ser carregada nos braços porque ela não podia 

pular. Não era aquela enchente de estrago, diz ela, mas 

quando a água aumentava um pouco, já não tinha como 

passar. Às vezes se cortava o caminho para não precisar 

esperar a água baixar. Pegava a estrada, subia o morro, 

cortava dois rios e já saia lá na frente, no pasto. 

 Dona Maria conhece todos os veios de água do 

rio do Chapéu. Naquela época não havia ponte nem 

estrada, eram pequenas trilhas de cavaleiros. Para 

pegar o leite, que era batido na região, se carregavam 

os burros e traziam a cavalo. Com o tempo, as estradas 

foram melhorando através da enxada e mutirão e, 

depois, com as benfeitorias realizadas pela prefeitura 

com o incentivo dos vereadores. Quando enchia o rio, 

os cavaleiros atravessavam com a água até a barriga 

do cavalo, mas atravessavam. Se não dava, o pessoal 

voltava para trás e esperava a água baixar. Hoje, se 

der dois meses sem chover, a água vai só diminuindo. 

Naquele tempo os rios eram mais cheios, tinham muitas 

minas, a água era uma fartura. Rio abaixo funcionavam 

os monjolos, canos carregavam grandes quantidades 

de água e grandes bicas eram montadas na porta das 

cozinhas. Mas chuva de estrago, no tempo em que ela 

era criança, não se lembra. Agora é que se vê essas 

coisas, mas antes não tinha não. Hoje, se ficar dois 

meses só com garoa, o nível do rio baixa.

  A água das cabeceiras do Chapéu na propriedade 

da família de Dona Maria sumiu por dois anos. Não 

tinha água nem para escovar os dentes, mas hoje voltou 

a jorrar e encher as duas caixas da casa. A nascente está 

localizada no alto do morro do Cafezal e a água é captada 

de uma capoeira na metade do morro até chegar na casa. 

Quando chove, dá enchente na cabeceira e é possível 

escutar o barulho da água. A mata que protege o rio 

está até mais bonita que antigamente porque a família 

não mexeu e deixou a mata se regenerar. Tem lugar que 

já virou capoeira, com bastante mata. Capoeira é um 

terreno que não se limpa mais – “vira em árvores”, diz 

ela. Antes era limpinho para criação, o corte de roça era 

separado e tinha a cerca para pôr a criação. 

 Dona Maria conta que o pessoal não tinha 

costume de pegar peixinho no rio do Chapéu, pois havia 

poucos poços onde dava para pegar um lambarizinho. 

Alguns inventavam de pescar, mas não pegavam nada 

e voltavam para casa. Em Catuçaba ainda se vê: tem 

quem pegue a vara e saia para pescar em algum lugar, 

mas hoje em dia são mais represas e o peixe fica ali 

mesmo. É rio de montanha: só onde forma poço ou faz 

barreira que dá para pescar. 

 Quando Dona Maria era bem menina, conheceu 

o monjolo que batia milho. Tinha um bem na porta da 

cozinha da casa do Seu Comercino, na chácara adiante 

do Seu Adão e na casa de sua avó. O milho era deixado 

de molho para fazer a farinha e a quirera, e a farinha era 

torrada em casa. Sua mãe trabalhava direto no monjolo. 

 Bichos tinha bastante, como a cobra cascavel e 

de vez em quando até se via uma pequena jaguatirica 

marrom com anel preto no rabo. Só os mais antigos 

tinham costume de ir para o sertãozinho caçar.

 Conta que o pessoal não tinha costume de 

entrar no rio. Havia uma cachoeira que gostavam de 

frequentar, mas só de vez em quando, quando fazia 

calor. Hoje o costume é ir direto na Cachoeira do Seu 

Nelsinho. Mas naquele tempo o pessoal não ligava 

muito: eles gostavam muito do campo e à tarde todos 
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os rapazes reuniam-se para jogar bola. Todo mundo 

trabalhava, mas dava quatro horas, vinham dois ou três 

dali, três ou quatro de lá, dava uma turma! 

 A água era mais para utilidades do que para o 

lazer. No tempo de Dona Maria não tinha caixa d´água, 

era tudo do rio. Descobria-se uma mina, trazia a mina 

para mais perto da casa, pelo rego d´água, colocava uma 

telha e a água fi cava caindo ali o dia inteiro. 

Tomava-se banho de bacia, carregava-se água nos 

baldes e trazia para dentro de casa. Quando se percebia 

que ia chover, se enchia as latas d´água para a comida 

e para o banho, para não pegar água suja depois. Mas 

no outro dia já amanhecia tudo limpinho de novo. Não 

tinha desperdício. Não tinha caixa de reserva, não tinha 

nada como tem agora. Guardava-se a água que seria 

sufi ciente de um dia para o outro, não podia deixar 

acumular.

 Antigamente, a terra era muito boa, usava-se 

esterco como adubo e não agrotóxico. Com o tempo 

foram aparecendo remédios para colocar no milho para 

não carunchar. Perdia-se muito feijão com caruncho, 

mas nem isso se perdia: cozinhavam para dar aos porcos 

que estavam cevando, na engorda. O pai de Dona Maria 

“acudia” o feijão com areia para não carunchar. Tirava 

a areia do rio e esperava esfriar. Guardavam os grãos 

em uma tuia. A tuia é como um jacá, porém maior e 

muito bem trançado, não varava nenhum carocinho 

de feijão. A tuia costumava fi car no canto da casa: era 

metade feijão e metade areia. Na hora de escolher 

os grãos, tirava a areia na peneira. Tinha que esperar 

esfriar no monte para depois jogar na tuia. Seu pai sabia 

confeccionar o jacá, o balaio de taquara com tramas 

grossas e vazadas. A tuia já era feita por quem sabia, 

mais no capricho, como uma peneira de taquara alta e 

um pouco larga, confeccionada de tramas fi nas e bem 

lixadas, sem espaço entre elas para guardar os grãos e 

sem tampa. 

 Seu pai chamava as crianças para moer 

canjiquinha. Do fubá faziam bolo e angu e ainda 

aproveitavam o milho para a quirera. O sabor era outro. 

Também plantavam alho e cebola. A plantação era tão 

grande que perdia de tanta fartura no quintal: era metade 

alho, metade cebola. Até “acudir” toda a plantação, as 

tranças de alho e cebola que eram preparadas davam 

para o gasto anual da família. Presenteava-se vizinhos e 

amigos e ainda eram vendidas. Não se guardava de um 

ano para outro para não estragar. No tempo em que ela 

e seus irmãos eram crianças, seu pai era forte. Depois 

foi fi cando doente, foi plantando menos. 

 Seu pai e seu sogro eram meeiros, uma condição 

muito comum na região. Trabalhavam trinta dias no 

arado. Para arar, colocava-se a canga no pescoço do 

boi, uma pessoa fi cava chamando o boi através de uma 

roseta pendurada em um fi o na ponta de uma vara, o 

boi obedecia e a outra pessoa seguia atrás, segurando 

o cabo do arado. Fileira em fi leira revirando a terra, 

depois era só cavar e plantar o milho e o feijão. Não se 

colocava agrotóxicos. Dona Maria ainda guarda em sua 

casa a canga e o arado. “Só Deus sabe a fartura. Era 

gostoso demais!”, diz. 

 Dona Maria sempre cuidou de sua horta, mesmo 

depois de casada. Plantava um quilo de alho e com isso 

dava para passar o ano. Ela conta que nunca faltou 

verdura ou mistura. A horta ia estragando, chamava o 

camarada e fazia em outro lugar, diz ela. 

 “Não precisava nem escolher: onde fi zesse a 

horta, dava! Ainda dá. A terra está lá. Que terra. Só 

deus sabe! Tinha porca criadeira e abóbora alastrando 

por toda a roça. ‘Gente, por que não planta uma coisinha 

lá?’, ‘Ah, mãe...’ ‘Então não vou dizer mais nada. Vai 

comprar!’. Lá, se planta uma mandioca, você tem; se 

planta uma batata, você tem; se planta milho, você tem; 

chuchu tinha o ano inteiro: pegava de bacia para dividir 

com as vizinhas. Era muita coisa. Comprava o arroz, 

o macarrão, o trigo, essas coisinhas só, mas a mistura 

era de lá mesmo. O frango, o ovo, a carninha de porco, 

o leite tinha todo o dia. Nunca faltou leite. Só fi cam 

as lembranças. Café a gente colhia do pé, enxugava e 

limpava, para depois pegar de novo, torrava, fazia o 

pó. Não comprava o pacotinho de café, não! Torrava. 

Era aquele café forte! Com o alho a gente fazia a mesma 

coisa: reunia e cada um fazia lá um tanto de tempero, 

dava para usar por duas semanas e depois fazia de 

novo. Nossa senhora, que fartura! E outra! Não tinha 

nada de cobrar um do outro. Um matava o porco, 

quase todo mundo comia, dez, doze pessoas. Caso fosse 

dividir, a gente guardava o da gente, dividia para os 

outros e depois guardava aquela gordura. A gente não 

usava óleo, era gordura do porco. A gente enchia a lata 

de 18 litros, porque o sabor e o tempero para a comida 

é outro. Todo mundo comia e não tinha nada de um 

cobrar o outro. Cobrar o quê, meu Deus do céu? Tudo 

da família, né? Era um estendendo a mão para o outro. 

Precisou, estava todo mundo junto. Era uma luta, mas 

a gente era forte. E agora não tem nada disso, santo 

Deus! Hoje em dia a diferença é grande! Até que ponto 

vai eu não sei, porque vai mudando. Não sei o que vai 

ser para frente, mas era uma vida muito mais gostosa. 

Se tinha um pasto sujo, juntava em mutirão, dez, doze 

pessoas, a gente dava o almoço e o pasto fi cava limpo. 

Uma turminha de camarada, tudo de graça. Levava 

café, quando era meio-dia, uma hora o pasto estava 

limpo. Corte de roça era assim também. Fazia mutirão. 

Era de graça, num sábado, juntava aquela turma e 

deixava a roça limpa. Agora cada um é responsável por 

sua parte. Está diferente, né? Mas aqui é um ajudando 

o outro”.
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Sensibilização ambiental 

 A EMEIEF Profa. Maria Vitória de Campos 

Azevedo está localizada do Distrito de Catuçaba, na 

região de amortecimento do Parque Estadual da Serra 

do Mar – Núcleo Santa Virgínia, área de proteção 

ambiental da Mata Atlântica, na Bacia do Ribeirão do 

Chapéu. A escola é rodeada de área verde e as crianças 

se deparam, constantemente, com diferentes espécies 

de animais. 

 Ao perceber a curiosidade das crianças e o 

potencial de aprendizagem no entorno da escola, o 

professor Rodolfo Gedeon criou um projeto de 

observação e interação com a fauna de invertebrados 

da Mata Atlântica, especialmente insetos, aracnídeos 

e anelídeos. Ao mesmo tempo em que desenvolvem 

competências e habilidades, as crianças conhecem, 

reconhecem e valorizam a própria realidade. 

 Ao realizar caminhadas no entorno da escola, 

as crianças são incentivadas a formular perguntas, 

manipular e reconhecer as diferenças e semelhanças 

entre os invertebrados que encontram, fazerem coleta 

de exemplares para observação e a fi carem atentos 

aos perigos da mata. São estimulados ao autocuidado, 

ao cuidado com os colegas e com os animais, além de 

serem orientados a realizar trabalhos em grupo através 

da colaboração e do afeto. 

 Em sala de aula, o trabalho se desdobra. Os 

exemplares que coletaram são expostos em um painel 

de amostras. Realizam pesquisa em revistas e jornais 

para encontrar, recortar e montar um painel sobre 

animais invertebrados. Assistem a fi lmes, escutam 

músicas e realizam brincadeiras sobre a temática. São 

estimulados a reconhecer letras e a escrever palavras, 

a fazer brincadeiras e danças que imitem os sons 

e o comportamento dos animais. Ouvem histórias, 

fazem rodas de conversas. Para culminar o projeto, o 

professor orienta a elaboração e a criação de enredos e 

personagens para realizar uma peça de teatro, na qual 

os alunos atuam e participam da criação colaborativa 

para a produção do fi gurino e do cenário.

 Este caminho pedagógico também é utilizado 

para a observação de pássaros com o uso de binóculos. 

Ao saírem ao redor da escola, as crianças observam 

diferentes espécies de pássaros, suas cores, formas 

e cantos, conversam sobre o que comem e seu modo 

de reprodução. Em forma de brincadeira, imitam com 

o corpo seus movimentos e com a voz reproduzem 

seus cantos. Em sala de aula, realizam pesquisas em 

diferentes plataformas, como livros e internet, e 

desenham, escrevem letras e palavras, ouvem e contam 

histórias sobre os passarinhos. 

 A sensibilização ambiental no processo de 

ensino e aprendizagem das crianças da escola Profa. 

Maria Vitória se tornou um caminho repleto de 

possibilidades. Diversas ações são realizadas neste 

sentido e são exemplos inspiradores: 

– O plantio de mudas de juçara para estudar sobre seu 

habitat, identifi car os bichos que comem, entender sua 

importância para a fl oresta e seu valor nutricional; 

– O reconhecimento de PANCs (plantas alimentícias 

não convencionais), seus benefícios para a saúde 

(alimento e remédio), o plantio de mudas na horta para 

o acompanhamento de seu crescimento e consumo na 

merenda escolar;

– Aulas de yoga, uma prática milenar que associa a 

saúde do corpo físico, mental e emocional e propicia o 

encontro com a própria natureza através da respiração, 

concentração, gestos, movimentos e posturas.

 Este último trabalho, desenvolvido pelo 

professor Gedeon, foi reconhecido e premiado pela 

Fundação FLUPP. O yoga foi introduzido como uma 

brincadeira aliado às músicas e contação de histórias.  

O professor prepara o ambiente com colchonetes para 

as crianças sentarem-se ao chão, na pose de borboleta, 

e coloca uma música clássica para se habituarem a esse 

estilo e perceberem o clima e o ritmo que se dará a 

aula. 

 As crianças são orientadas a aliar sua respiração 

com os movimentos e os sons de seus corpos. Ao ouvir 

uma história proposta pelo professor, as crianças são 

orientadas a fazer diferentes posições e, por meio delas, 

desenvolvem a consciência corporal, o relaxamento, 

a autoconfi ança, a tranquilidade e o equilíbrio. 

Desenvolver o autocuidado é primeiro passo para 

aprender a cuidar do que está à nossa volta.

 Todos os projetos desenvolvidos na escola 

envolvem parcerias entre comunidade escolar: 

professores, pais e mães, funcionários e gestores. O que 

traz mais brilho e envolvimento para as suas ações.

Experiências Pedagógicas

Louva-a-deus encontrada pelos alunos ao redor da escola.

Observação de pássaros com o uso de binóculos.
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Da nascente à foz 

 A EMEIEF Profa. Maria Vitória de Campos 

Azevedo desenvolve há alguns anos o Projeto Ribeirão 

do Chapéu e Ribeirão do Pinga, que está em seu 

Projeto Político Pedagógico e tem como fi o condutor o 

estudo interdisciplinar da Bacia Hidrográfi ca do Rio do 

Chapéu e seus afl uentes. 

 Catuçaba tem uma importância histórica no 

desenvolvimento e identidade cultural da região, mas 

é considerada uma área de alto risco de desastres 

socioambientais pelos órgãos de monitoramento 

geossistêmicos do Estado por estar sujeita a frequentes 

enchentes e inundações ao longo dos anos. 

 Em novembro de 2019, os professores Bruno 

Galhardo e Rodolfo Gedeon realizaram uma 

Expedição Geográfi ca com os alunos dos 6° e 7° anos 

intitulada “Nascente à Foz – Usos e Abusos do Rio do 

Chapéu”, que percorreu desde a cabeceira do Chapéu, 

na divisa de Lagoinha e Cunha, até a sua foz no Rio 

Paraitinga. 

  Dois objetivos foram elencados para desenvolver 

o trabalho em sala de aula e reforçados durante o 

trabalho de campo: compreender a dinâmica ecológica 

e socioespacial da Bacia Hidrográfi ca no contexto 

das mudanças climáticas; e identifi car na paisagem as 

diferentes ocupações do espaço e os seus impactos 

ambientais. 

 Com auxílio do transporte, as turmas saíram a 

campo e foram orientadas pelos professores a praticar 

habilidades específi cas da Geografi a: analisar a paisagem 

e identifi car suas transformações, analisar a declividade 

e entender a formação do relevo, compreender os 

conceitos de hidrografi a, bacia hidrográfi ca, uso e 

ocupação do espaço; observar os diversos usos do 

território (tipos de habitação, cultivos, produção); 

discutir acerca da qualidade da água e do tratamento de 

esgoto na área rural e na vila de Catuçaba e reconhecer 

o processo histórico de formação local por meio da 

observação das rugosidades presentes no território. 

 As paradas realizadas durante a expedição 

foram: 1) Alto do Chapéu (a 1.600 metros de altitude), 

2) Fazenda do Chapéu, 3) Vila de Catuçaba, 4) Estação 

de Tratamento de Esgoto da SABESP, 5) Fazenda 

Pinheirinho e 6) Usina Hidrelétrica de São Luiz do 

Paraitinga (datada de 1923).

 Os alunos observaram a paisagem, fi zeram uso 

de conhecimentos prévios, identifi caram referências 

geográfi cas e divisas territoriais, realizaram perguntas 

sobre o relevo, vegetação e usos do espaço, fi zeram 

registros escritos, fotográfi cos e audiovisuais, contaram 

histórias vivenciadas em lugares em que a expedição 

passou e identifi caram referências de ocupação 

do espaço – como a primeira ponte construída, as 

primeiras casas da região, as áreas de pastagem, as áreas 

fl orestadas etc. 

 A partir dos registros e trocas de experiências, 

os alunos criaram textos e desenhos que se tornaram 

material de aprendizado e avaliação.

 

Arte e natureza
 Há oito anos, a professora Karla Ferreira dá 

aulas de Arte para turmas do maternal ao 9° ano na 

EMEIEF Professora Maria Vitória de Campos 

Azevedo. Nas ações, que realiza com crianças de 2 anos 

e meio a 14 anos, associa as diferentes linguagens da 

arte – especialmente as artes plásticas – à cultura local 

e, a partir do reconhecimento e coleta de elementos 

da natureza, desenvolve a sensibilização ambiental de 

seus alunos. Para tanto, trabalha com desenhos no chão 

que soltam a imaginação; histórias de origem como as 

dos dinossauros, sobre os fósseis e sobre os desenhos 

rupestres da Serra da Capivara (PI); pincéis de folhas, 

tintas de diferentes pigmentos da natureza; perspectivas 

em desenhos e fotografi as; brincadeiras ao ar livre com 

pipas confeccionadas por quem brinca; uso de galhos, 

folhas e fl ores para estimular a criatividade para montar, 

Grupo de alunos e professores no alto das cabeceiras do Chapéu.

Trabalho de aluno da professora Karla Ferreira

Ser humano é parte integrante da natureza.
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colar, desenhar e escrever; além do uso de materiais 

de reciclagem para criar brinquedos e brincadeiras. 

São temas curiosos, diversos, divertidos que aguçam a 

liberdade de expressão de crianças e jovens através de 

atividades inspiradoras e que criam vínculos afetivos 

entre sujeitos, espaços e relações. 

Caderno Verde, lixo e compostagem

 A EMEF João Pereira Lopes tem um trabalho 

precursor em educação e sensibilização ambiental no 

município de São Luiz do Paraitinga, protagonizado 

pela professora Silvana Rodrigues. Sua experiência 

ganhou corpo ao longo dos anos e hoje envolve toda a 

comunidade escolar em atividades e estudos sobre as 

questões socioambientais locais.

 Tudo começou em 2003, quando a escola foi 

criada. Um grupo de professores da rede municipal de 

São Luiz recebeu uma proposta da equipe de educação 

ambiental do Núcleo Santa Virgínia, para que cada 

escola levantasse uma questão ambiental pertinente a 

sua localidade e criasse um projeto para lidar de forma 

positiva com o tema proposto. A escola João Pereira 

Lopes optou por trabalhar a temática do lixo junto à 

comunidade escolar, pois naquela época era comum 

jogar lixo no chão, no rio e fazer queima de resíduos 

sólidos. Outras escolas escolheram plantar árvores, 

restaurar áreas degradadas, entre outras ações.

 Para desenvolver a temática, Silvana criou 

o Caderno Verde para a sua turma de 1° ano. Cada 

aluno realizava ali atividades relacionadas a temática 

do lixo em diálogo com as disciplinas trabalhadas 

em sala de aula: Português/Literatura, Matemática, 

História, Geografi a, Ciências, Educação Física e Artes. 

As atividades eram desenvolvidas pela professora em 

mimeógrafo e coladas nos caderno de cada aluno. Ali 

se reuniam pequenos textos para leitura, perguntas, 

atividades práticas de coleta e contagem de resíduos 

sólidos em casa ou na escola, atividades para a 

construção de gráfi cos, informações históricas etc. 

 Neste contexto, os alunos realizaram uma 

pesquisa com suas famílias sobre as pilhas utilizadas em 

casa, especialmente para escutar rádio que, na época, 

era a principal fonte de informação na região. Os alunos 

levantaram que era comum suas famílias queimarem as 

pilhas no fogão a lenha na hora de fazer as refeições e, 

através da pesquisa e suas orientações, a comunidade 

deixou de queimar as pilhas e correr o risco de entrar em 

contato com suas substâncias tóxicas.

 Outra proposta de uma extensa sequência 

didática foi levar todas as crianças da escola para um 

piquenique. A ideia foi promover uma caminhada nos 

arredores da escola, escolher um lugar para lanchar 

e realizar diversas brincadeiras. Ao deixarem o local, 

depois da diversão, a professora chamou a atenção dos 

alunos e não precisou dizer nada: quando olharam para 

trás, perceberam o resultado da passagem do grupo 

por ali. Alguns alunos haviam procurado onde jogar o 

seu lixo e, como não encontraram, deixaram-no por ali 

mesmo. Silvana conta que, a partir daquele momento, o 

grupo ganhou consciência de que as atitudes individuais 

e coletivas interferem no ambiente. 

 Quando seus alunos foram para o Ensino 

Fundamental II, ela continuou a trabalhar com a 

turminha e o Caderno Verde foi completo até o 9° ano. 

Silvana relata a riqueza dos registros realizados pelos 

alunos, pois através deste material foi possível perceber 

o desenvolvimento do trabalho e da aprendizagem das 

crianças ao longo dos anos, já que as questões foram 

aprofundadas a cada ano. O Caderno Verde se tornou 

um importante instrumento de trabalho, registro e 

avaliação.

 Como haviam poucas informações sobre o tema 

na época, o trabalho foi muito proveitoso. Os alunos 

passaram a conhecer os tipos de lixo, a coleta seletiva, a 

reciclagem, a relação com o consumo e com o descarte, 

o desperdício, entre outros temas. Hoje em dia, o acesso 

à informação é mais democrático que tempos atrás e 

Silvana acredita que o maior desafi o da educação e da 

sensibilização ambiental é a mudança de atitude: o modo 

de consumir, de descartar os resíduos sólidos, o respeito 

à preservação e conservação dos recursos naturais, o 

trabalho cooperativo etc.

 A reciclagem e a produção de papel artesanal 

junto aos alunos da escola também foi um ponto forte 

durante o processo de trabalho sobre a temática do lixo. 

Os alunos realizaram uma pesquisa sobre a produção 

de resíduos sólidos na escola e chegaram à conclusão 

de que o papel, utilizado diariamente nas atividades 

pedagógicas, era o mais usado e desperdiçado. Com o 

auxílio da professora e com o uso materiais específi cos 

como telas, baldes e bandejas, produziram papéis 

reciclados de variados tipos e aprenderam a confeccionar 

caixinhas de papel para presentear no Dia das Mães.

 Com o auxílio de parceiras externas, alunos e 

professora construíram um galpão de bambu gigante e 

uma parede de pau a pique atrás da escola. Sonhou-se, 

naquela época, montar neste galpão uma cooperativa de 

reciclagem de papel que envolvesse toda a comunidade 

escolar, com o objetivo de gerar renda para as famílias 

dos alunos. A ideia não vingou e hoje esse galpão está 

sendo revitalizado pelo projeto Nosso Paraitinga Roda 

D´Água com o objetivo de criar um espaço pedagógico 

para promover o ensino das crianças em um ambiente 

diferenciado.

Lixo vira luxo: enfeites para o Impéio do Divino Espírito Santo.
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 Com a parceria da gestão, dos professores, 

das crianças e da equipe de merendeira da escola, o 

lixo orgânico da cozinha e da merenda passou a ser 

separado em um balde, onde se jogam cascas de frutas, 

restos de vegetais e legumes crus, que são levados para 

a composteira atrás da cozinha.

A composteira passou a ser tema de estudo e o 

composto produzido é utilizado na horta para o plantio 

de alimentos. A escola faz uma campanha pelo não 

desperdício de comida durante as refeições e orienta 

a não jogar resto de comida na composteira para não 

haver acúmulo de bichos.

 Essa iniciativa acontece até hoje e é sempre 

preciso reforçar a comunicação sobre a importância 

desta atitude em cada sala e a cada ano. Todas as ações 

que envolvem a comunidade escolar são fortalecidas 

e transformadas em sequências didáticas pelos 

professores durante cada ano.

Semana da Água 

 A EMEF  João Pereira Lopes também realiza 

todos os anos a Semana da Água, uma ação interdis-

ciplinar com diversas intervenções desenvolvidas por 

professores e alunos. Os alunos pesquisam de onde 

vem a água da escola, vão conhecer, junto a seus fami-

liares, as nascentes de água ou os poços que abastecem 

as suas casas e produzem registros através da escrita, 

desenhos e audiovisual sobre a importância desse re-

curso natural. 

 São realizadas ainda apresentações culturais no 

Sarau Ecológico, onde os alunos cantam, declamam 

poesias e produzem, junto aos professores, peças de 

teatro sobre a temática da água. Constroem maquetes 

sobre nascentes, com referências de lugares preservados 

e não preservados pelas matas ciliares para entender a 

importância da vegetação. Já construíram uma grande 

maquete com o exemplo de uma cidade sustentável, 

receberam explicações sobre o que é curva de nível, 

realizaram experiências como a caixa multiplicadora 

de água, terrário, sobre o ciclo da chuva, os estados 

físicos da água, a representação da água no mundo, 

entre outras ricas abordagens. 

 Todas as atividades possuem viés pedagógico e 

foram realizadas através de brincadeiras e gincanas para 

formar a consciência ambiental de crianças e jovens a 

partir da mobilização e da alegria. 

 O ribeirão do Turvo tem sua nascente e sua 

foz no município de São Luiz do Paraitinga, assim 

como o ribeirão do Chapéu. Percorre 25 quilômetros 

até o Bairro do Rio Abaixo, quando deságua no Rio 

Paraitinga, especifi camente no Raizeiro, localizado no 

Bairro do São Sebastião, e corta inúmeras propriedades 

com diferentes atividades econômicas. 

 Há mais de 200 anos se falava sobre a importância 

do ribeirão do Turvo nessa região. Um corpo d´água que, 

assim como o ribeirão do Chapéu, orientou a ocupação 

de São Luiz do Paraitinga e que teve sua paisagem 

modifi cada ao longo do tempo pelas diferentes fases 

econômicas que atravessaram o município. 

 Antes disso, viviam ali alguns posseiros 

itinerantes. Construíam habitações de pau a pique 

e telhado de sapê, produziam pequenas roças de 

mandioca, milho e feijão, complementavam sua 

alimentação com a caça, pesca e coleta e, quando Plantio de mudas em uma nascente, São Luiz do Paraitinga

Ribeirão do Turvo
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achavam pertinente, mudavam sua casa e roça de lugar. 

 

Ocupação e Monjolos

 Os primeiros povoadores da Vila de São Luiz 

do Paraytinga foram beneficiados com doações de 

sesmarias nesta região, como ato oficial do governo 

para legitimar a ocupação do território. Cabe ressaltar 

a importância dos corpos d´água no processo de 

ocupação do território. A água é um recurso natural 

imprescindível para a permanência de um povoado. A 

história tem diversos exemplos nesse sentido: o rio Nilo 

no Egito, o Sena na França, a própria cidade de São 

Luiz foi ocupada à beira do rio Paraitinga, a cidade de 

São Paulo cresceu e se urbanizou a partir das margens 

dos rios Tietê e Pinheiros. 

 Por conta da importância do ribeirão do Turvo, 

a região por onde ele passa foi nomeada de Bairro do 

Turvo e todas as propriedades que tinham suas terras 

banhadas por esse ribeirão, da nascente à foz, eram 

consideradas pertencentes ao Bairro do Turvo. Com 

a intensificação da permanência de sitiantes na região, 

foram surgindo novos bairros dentro do Bairro do 

Turvo, como o Alvarengas e Cachoeira dos Pintos. Onde 

hoje é a Cachoeira dos Pintos, era chamado de Bairro 

da Cachoeira do Turvo. Pintos era o sobrenome de 

uma família que viveu muito tempo por lá. Há registros, 

no início do século XIX, de um grande proprietário 

do Bairro do Turvo chamado José Faustino Alvarenga, 

um senhor de engenho de açúcar possuidor de muitos 

escravos. Seu sobrenome deu nome ao Bairro do 

Alvarengas, onde hoje está localizada a EMEF Cassiana 

dos Santos Moreira. 

 O historiador Marcelo Toledo conta que, 

no final da década de 1930, o Padre Gomes adquiriu 

uma grande propriedade com mais de 300 alqueires na 

região. Quando descrita por um engenheiro agrimensor, 

muitas qualidades foram destacadas: água de excelente 

qualidade, fauna rica e variada, madeiras nobres. Padre 

Gomes não tinha uma perspectiva de exploração sobre 

a terra, mas de preservação. Mas, na década de 1940, 

Padre Gomes vendeu a fazenda para Félix Guisard, 

grande empresário da região, protagonista do processo 

de industrialização do Vale do Paraíba e fundador da 

Companhia Taubaté Industrial (CTI). Guisard utilizou 

grande parte da madeira de sua nova propriedade 

na Bacia do Turvo para gerar energia de combustão 

utilizada na produção de peças de algodão em sua 

fábrica em Taubaté. 

 Já na década de 1970, um fazendeiro chamado 

Nagib, comprou uma grande área na região do Turvo 

e investiu na pecuária leiteira, o que gerou empregos 

para a comunidade que ali vivia. Mas, no final da mesma 

década, ele vendeu a fazenda para uma empresa de 

celulose. 

 Muitas famílias construíram suas moradas e 

abriram roças ao longo do trajeto do ribeirão do Turvo 

para facilitar a vida através da captação de água. Houve 

um período em que o volume d´água era tão grande que 

rodas d´água e monjolos de martelo foram instalados 

ao longo de seu curso para aproveitar a riqueza hídrica 

para a produção de alimentos. O volume de água era 

muito maior que atualmente, e com a força d´água os 

produtores da região fabricavam farinha de milho, fubá 

e farinha de mandioca que, até a década de 1950, eram 

comercializados e transportados em tropas de burro 

para os mercados de São Luiz, Taubaté e Guaratinguetá. 

 Os monjolos de maior produção pertenciam 

a Zinho Tereza e João da Cruz Moreira, no Bairro 

do Alvarengas, e a Dito Santo, abaixo da Cachoeira 

dos Pintos. O pessoal mais antigo, como Seu Pedro 

Galvão Moreira, que viveu a vida toda na região do 

Alvarengas, conta que, quando criança, entre 6 e 7 

anos, o pai já colocava as crianças para trabalhar na 

produção de farinha de mandioca e ensinava sua forma 

de produção através dos monjolos. Uma parte dessa 

produção de alimento era apartada para a Festa do 

Divino. O Ribeirão do Turvo era caudaloso, com poços 

fundos, bom para banhar, e tinha grande variedade de 

peixes. Este ribeirão foi declarado como Patrimônio 

Histórico, Cultural e Ambiental da região por meio de 

uma lei municipal, assim como foi instituída a Semana de 

Luta e Defesa do Ribeirão do Pinga e do Chapéu com o 

objetivo de ampliar o comprometimento e participação 

da comunidade luizense na melhoria socioambiental 

da região através de parcerias entre poderes públicos e 

sociedade civil. 

 Os impactos ambientais sofridos na Bacia do 

Ribeirão do Turvo não diferem dos que ocorrem no 

Ribeirão do Chapéu, mas poucas iniciativas foram 

realizadas para sua recuperação ambiental. A escola 

EMEF Cassiana dos Santos Moreira vem fazendo um 

trabalho muito importante para a conscientização 

ambiental da comunidade escolar do Bairro do 

Alvarengas. Estas iniciativas estarão descritas adiante, 

na seção “Experiências Pedagógicas”.

Cachoeira do ribeirão do Turvo com mata ciliar preservada. 
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Dona Anésia Dias, moradora do Bairro do Turvo, pescadora
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                      Papo de Pescadora 

 

 Dona Anésia Dias foi criada na região conhecida 

como Sertão de Paraibuna, no Rio da Tristeza. Seu pai 

ia pescar e levava os fi lhos junto desde a idade em que 

eles aguentavam andar. A criançada pescava mesmo: 

Dona Anésia lembra que tinha muita sorte na vara. 

Conta que a família não tinha o que comer, portanto 

a mistura era o peixe. Naquele tempo, o costume 

do pessoal era caçar bicho do mato. Foram criados 

assim, com as coisas do mato. Tinha 12 anos quando 

veio para a região do ribeirão do Turvo, em São Luiz 

do Paraitinga, e ali continuam a pescar até hoje.  

Ela conta uma história de uma criança que estava com 

um bornal cheio de peixe, só com peixões grandes. 

Dali a pouco grudou um grandão e deu uma calibrada 

na vara. Ela tentou se segurar no barranco,

 mas caiu na água e foi parar no meio do rio, no fundo da 

água. Diz que Deus não a deixou, pois ela não engoliu 

nenhuma gota de água, só entrou um pouquinho de 

água no ouvido. Do fundo d´água retornou e pensou: 

“Mas estou perdendo todo o peixe, quando o pai voltar 

vai fi car bravo comigo porque que perdi todo peixe!”. 

Decidida, agarrou o peixe ainda na água. Virou para 

o lado do barranco de onde caiu, boiou e foi dar na 

beira do barranco. Agarrou a terra e saiu da água, toda 

encharcada. 

 Ela recorda que, naquela época, a roupa da 

criançada era feita de saco de algodão trançado. Sua mãe 

costurava o saco tingido como um vestidinho, cortava, 

fazia uma gola e vestia. Aí chegou seu pai com seu 

compadre, a viu na beira do barranco com o vestidinho 

todo molhado e falou: “Ô, compadre, hoje nós temos 

bastante mistura pra comer, olha lá, o tamanho do 

veado!”. O compadre deu um grito para virar a pontaria 

para o bicho e a pequena Anésia se escondeu. Conta 

que fi cou encolhidinha de frio, tremendo no meio do 

sapezeiro. E ouviu o compadre falar para ela: “Eita! 

Escapou de morrer de uma coisa e quase morreu de 

outra, menina!”.

 Dona Anésia diz que gosta mesmo é da vara de 

bambuzinho porque se acostumou a ela desde criança. 

E não pesca com outra qualidade de isca que não seja a 

minhoca: “Tem gente que não gosta de pescar com isca, 

tem medo, mas eu não!”. 

 Conta que o ribeirão do Turvo era muito 

fundo e bom de pescar. Quando chegaram na região 

havia muito peixe como traíras, taiaba ou cachorro 

magro, lambari e cará. Hoje é diferente e ela associa 

a diminuição dos peixes ao plantio de eucalipto na 

beira do ribeirão do Turvo. Mesmo assim, quando está 

calor, vai até a beira do ribeirão duas vezes por semana, 

mas diz não pegar nada por lá: vai só para se divertir 

mesmo. Quando chove, pega uns peixinhos, mas diz 

que têm gosto de lodo. Conforme o lugar em que vai 

pescar, onde era rio, hoje está seco, não tem mais água 

em lugar nenhum. “Muitas minas secaram, por isso não 

tem a água no ribeirão”, diz Dona Anésia. “Parece que 

o rio da Tristeza, hoje, é aqui.”

Bairro São Sebastião

 O Bairro São Sebastião é conhecido como local 

de maior produção agrícola no município de São Luiz 

do Paraitinga. Por esse motivo, em comemoração ao 

250° aniversário da cidade, em 2019, a EMEF João 

Gonçalves dos Santos organizou uma grande roda de 

conversa com integrantes de sua comunidade escolar, 

convidados a falar de suas histórias de vida e modos de 

produção. Uma das convidadas, Silvia Bento, mãe de 

alunas e produtora familiar, fez um depoimento cativante 

ao comparar o cuidado que tem com as plantas que 

produz aos cuidados que dedica às suas fi lhas. Ela disse 

que cuidar de uma plantinha é como cuidar de um 

fi lho, desde que é semente: é preciso zelo. Preparar a 

terra, adubá-la, plantar a mudinha, molhar no início 

da manhã e ao fi nal da tarde. Arrumar um fi lho 

para ir à escola, dar banho e dar de comer, agir com 

delicadeza, carinho e fi rmeza. Cuidar e proteger, a 

receita da abundância. Um ato de amor. 

 O plantio de roças de milho, feijão, abóbora, 

mandioca e amendoim certamente é uma herança 

indígena. Mais tardiamente, o plantio de hortaliças 

também passa a estar presente no modo de vida da 

cultura caipira. O Bairro do São Sebastião por si só é um 

potencial educativo capaz de se desdobrar em diversas 

camadas de estudos e pesquisas. Está localizado na 

Bacia do Ribeirão do Turvo, tem grandes e pequenas 

propriedades de produção agropecuária e tem como 

maior atividade a produção agrícola, tanto convencional 

(com uso controlado de fertilizantes e agrotóxicos) como 

orgânica (que preza pela cobertura do solo e a produção 

de nutrientes através de microrganismos saudáveis). 

 A produção de alimentos do Bairro São Sebastião 

é destinada principalmente para o Mercatau, em 

Taubaté, para mercados na cidade de São Paulo e para 

Troca de experiências entre comunidade escolar
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o mercado local de São Luiz do Paraitinga. Segundo 

o Plano Diretor Municipal, o Bairro São Sebastião é a 

localidade que mais gera renda e empregos no município 

de São Luiz do Paraitinga. 

 Fazer com que crianças e jovens entrem em 

contato com a terra e compreendam a sua importância 

para o ciclo da vida é fundamental, especialmente para 

aqueles que vivem em centros urbanos e perderam o 

vínculo com a origem dos alimentos. Muitas das famílias de 

alunos da zona rural são produtores rurais e eles mesmos 

têm participação no ciclo de produção de alimentos. 

 Atualmente, mais de 30% da merenda municipal 

é comprada de produtores familiares locais, orgânicos 

e convencionais, através do Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE). As crianças têm acesso a 

alimentos de alta qualidade e valor nutricional, que passam 

a fazer parte do seu dia a dia. As merendeiras também 

entram em contato com novas variedades de alimentos 

e aprendem a aproveitá-las da melhor maneira possível. 

A relação do alimento com a saúde é direta e o trabalho 

da nutricionista da prefeitura de São Luiz, Natália Irina, 

muito contribui nesse sentido. Algumas doenças, como 

obesidade, diabetes e pressão alta, estão relacionadas 

com o alto consumo de sal, açúcar e óleo (presentes 

especialmente nos alimentos ultraprocessados com alto 

teor de sódio, açúcares e gorduras trans). A relação do 

alimento com o consumo e a produção de resíduos sólidos 

também é um problema que merece ser equacionado. 

Engajamento político

 A professora Leda Nardi lembra que em meados 

dos anos de 2019 viu estacionado na porta da EMEF 

Cassiana dos Santos Moreira, onde dava aulas no 

bairro dos Alvarengas, um carro personalizado com o 

nome da empresa que planta eucalipto na região. Haviam 

chegado ali duas pessoas diferentes que despertaram a 

curiosidade de todos. 

 A professora Leda lembra que o pátio estava 

organizado da maneira como fazem para os grandes 

eventos da escola: cadeiras dispostas de frente para o 

telão, devidamente posicionado, com caixa de som 

instalada e professores e alunos curiosos sobre o que 

aconteceria ali.

 Como de costume, no horário da entrada, os 

alunos se reuniram por ali e o diretor comunicou que as 

moças faziam parte da equipe pedagógica da empresa 

de “refl orestamento” que atua nas redondezas. Elas 

apresentariam um jogo desenvolvido pela empresa aos 

alunos.

 Mesmo pegos de surpresa, alunos e docentes se 

colocaram abertos para conhecer a novidade. O evento 

estava organizado para acontecer em dois momentos: 

na primeira fase elas fariam a apresentação do projeto e 

depois do intervalo para a merenda, os alunos poderiam 

manusear o jogo.

 Nessa primeira fase elas usaram imagens projetadas 

no datashow para elucidar o argumento da empresa de 

que o eucalipto não prejudica o solo, pois trata-se de um 

processo de refl orestamento, portanto, o eucalipto seria 

um benefício para o meio ambiente, já que árvores são 

plantadas onde antes era pasto. Durante uma hora e meia 

elas discorreram sobre o assunto, utilizando como apoio 

algumas imagens que não estavam, de fato, adequadas 

para a idade dos alunos, pois o projeto contemplava 

atender os anos iniciais do Ensino Fundamental e não os 

anos fi nais, como era o caso.

 Na hora do intervalo para a merenda, alunos 

e professores se recolheram nas salas de aula para que 

o pátio fosse reorganizado e, assim que a porta da sala 

de aula se fechou, os alunos do 9º ano questionaram as 

informações que foram passadas até aquele momento.  

 A professora Leda conta que diziam assim: “elas 

pensam que a gente é bobo, que vai acreditar nesse papo 

de que eucalipto não faz mal para o meio ambiente! A 

gente vê! A gente sente! A gente percebe que o clima fi ca 

mais seco, que os córregos secam, que os passarinhos 

somem! A gente não é bobo não!”.

 A professora, então, orientou seus alunos a se 

posicionarem durante a conversa com as funcionárias 

da empresa e expor seus argumentos e críticas através 

de suas experiências, conhecimentos e informações a 

respeito do assunto.

 Após o intervalo, os alunos jogaram o jogo 

desenvolvido pelo pedagógico da empresa e se 

divertiram muito. A fi nalização da visita se deu com 

uma roda de conversa na qual os alunos do 9º ano 

manifestaram o seu desconforto. 

 A professora Leda destaca que os alunos 

foram muito educados e respeitosos com o trabalho 

apresentado, mas não aceitaram receber informações 

sem contra argumentar a partir de suas próprias 

experiências e observações.

 Os alunos disseram a elas que percebiam as 

mudanças ambientais em decorrência do plantio de 

eucalipto, que observavam que o ritmo de crescimento 

do eucalipto é mais acelerado do que as demais árvores 

e que não era possível que isso não prejudicasse o solo. 

Que eles sabiam que qualquer tipo de monocultura 

empobrece o solo, que o pasto é ruim, mas que o 

eucalipto plantado de forma extensiva, também é. E, 

acima de tudo, eles sabiam que onde se planta eucalipto 

Experiências Pedagógicas

Monocultura de eucalipto na Bacia do Rio Paraitinga.
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não mora ninguém, pois as pessoas do bairro estavam 

sendo empurradas para fora dos lugares onde nasceram 

por conta da plantação.

 A professora lembra que as moças da empresa 

não rebateram, apenas ouviram, porque ali estavam 

relatos de vida, observações e vivências dos sujeitos 

que sentem na pele e no ar que respiram as alterações 

climáticas provocadas pela monocultura de eucalipto.  

 E comentou que, o mais bonito disso tudo é que, 

mesmo tão jovens, tiveram a coragem de manifestar 

suas opiniões, de maneira respeitosa, defender o lugar 

onde vivem e sua cultura de origem. 

 Para a professora a monocultura de eucalipto vem 

correndo paralelamente com a falta de reconhecimento 

da pluralidade cultural na região e acredita que 

estamos todos passando por uma homogeneização,  

que é prejudicial ao meio ambiente e ao ser humano. 

Acredita que a formação de alunos críticos, que 

associam conhecimentos teóricos, empíricos e arriscam 

comunicar a sua maneira, é fundamental para ampliar 

o diálogo e fortalecer o engajamento político diante de 

assuntos tão complexos da atualidade.

Dia do Ribeirão do Turvo

 Por estar inserida na região da Bacia do Ribeirão 

do Turvo, a EMEF Cassiana dos Santos Moreira tem 

realizado nos últimos anos comemorações junto aos 

alunos em prol do ribeirão do Turvo, aproveitando o 

fato de que um de seus afl uentes passa ao lado da área 

escolar.  O professor Paulo Ramalho contou que nessas 

ocasiões a escola promove campanhas envolvendo 

a comunidade escolar para a doação de mudas de 

árvores para os alunos plantarem nas margens do 

ribeirão ou próximo à escola. Essa atividade se estendia 

também durante as reuniões de pais, que também eram 

incentivados a fazer o plantio dessas mudas na escola. 

 Todos os anos a escola realiza um manifesto 

cultural com foco ambiental, que tem o objetivo de 

levantar questões socioambientais locais e juntar artistas 

locais, tocadores de viola, cantores, artesãos, bordadeiras 

e cozinheiros para animar a festa e levantar fundos 

para a escola. Durante o evento, as mudas também são 

distribuídas. 

 Em 2007, o professor Paulo montou uma 

exposição de fotografi as, com fotos de sua autoria, para 

valorizar as belezas naturais do entorno da escola e seu 

modo de vida: paisagens rurais, fauna, fl ora, suas águas 

e sua gente. O retorno da comunidade escolar foi muito 

positivo ao identifi car e reconhecer sua realidade através 

da arte. Foi aí que ele se deu conta de que a comunidade 

está tão inserida na realidade rural que acaba por não 

perceber as belezas e lugares que a cercam, algo que 

passa despercebido no seu cotidiano. 

 Assim nasceram as comemorações para a 

preservação do ribeirão do Turvo, que desde então 

acontecem durante a semana do dia 27 de setembro. 

As atividades pedagógicas a partir dessa temática 

fi zeram tanto sucesso que nasceu uma letra de rap para 

incentivar crianças e jovens a levantarem a bandeira do 

cuidado e da preservação. 

TURVÔ

Passa de mansinho
No fundo da Escola

Tem gente que não vê
Não liga e não dá bola

Tá na hora de mudar
Rever a situação

Ti bum chuá no rio
Quero dar um mergulhão

O Turvo é meu, é seu 
Queremos preservar
Vamos fazer de novo
Um rio pra eu nadar

Ele é meu, é seu
Ele também é nosso

Merece salvação
Você pode, eu também posso

Vamos salvar o Turvo (Siiimm)
Sua mata ciliar (Siiimm)

Escutar os passarinhos (Siiimm)
E nele poder pescar

Chuá, chuá, chuá!!!
Tem som de cachoeira

É água que vem de cima 
É o rio, é corredeira

Na curva do Rio
Na beira da estrada

Passa água de mansinho
Mas já tá assoreada 

Vamos verbalizar
Eu, tu e você

Limpando esse rio
Não deixando ele morrer

Autor da letra: Prof. Paulo Ramalho 
Música: Prof. Alexandre Moraes

Homenagem dos alunos ao Ribeirão do Turvo
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Trilha Ecopedagógica

 Por estar sediada na Bacia do Ribeirão do Turvo, a 

equipe da EMEF Cassiana dos Santos Moreira decidiu 

incentivar as crianças a prestarem atenção no quanto o 

verde fazia sentido para a comunidade escolar. Decidiram 

então plantar mudas de juçara junto com as crianças 

do infantil no terreno da escola que beira o ribeirão, 

especialmente em sua mata ciliar, com o objetivo de 

que elas percebessem o crescimento das mudas junto ao 

seu desenvolvimento escolar, até completarem o ensino 

fundamental. 

 Esse espaço foi nomeado de Trilha Ecopedagógica, 

onde os alunos podem realizar rodas de conversa, 

caminhar com acesso à mata ciliar em recuperação, 

identifi car uma série de espécies vegetais e animais, 

além do acesso à água. É possível desenvolver propostas 

pedagógicas envolvendo qualquer disciplina. A trilha tem 

mais ou menos 400 metros no entorno da escola e está 

sempre disponível para visitação de outras escolas.

 Ao desenvolverem atividades e ações 

pedagógicas na trilha, os professores perceberam 

que aquele espaço é uma inspiração para os alunos 

aprenderem e dialogarem com suas famílias a respeito 

da importância da água, da necessidade de cercarem 

suas nascentes, da importância de preservar e plantar 

árvores para a produção de alimentos e de sombra 

para os humanos e animais de criação. Como resultado 

dessas iniciativas, criaram uma poesia falando sobre a 

importância do ribeirão do Turvo em toda sua extensão. 

Desenvolveram também trabalhos em torno da questão 

do fogo, da importância de se fazer aceiros, e muitas 

famílias protegeram suas matas dessa forma. 

 Segundo Paulo Ramalho,  a consciência ambiental 

da comunidade escolar aumentou quando faltou água 

na escola e no bairro por um longo período de seca, 

em 2014. A solução foi pegar água no ribeirão que beira 

a escola, o que reafi rmou a responsabilidade escolar 

em fortalecer junto às crianças, jovens e comunidade 

a ideia e a prática de preservar o ribeirão do Turvo ao 

longo de sua extensão. Proteger as nascentes na zona 

rural faz muito sentido e com a crise hídrica toda a 

comunidade escolar se deu conta dessa necessidade. 

 Sobre a importância da sensibilização e educação 

ambiental nas escolas e a inclusão de projetos com 

temáticas ambientais específi cas a suas localidades, 

Paulo diz: “Temos visto que a questão ambiental está 

literalmente afl orada entre professores e alunos de 

todas as escolas do município e isso deixa a gente muito 

Trilha Ecopedagógica na beira do Ribeirão do Turvo

contente. Essa busca tem que ser constante, mesmo 

com alguns percalços e contratempos no caminho. 

A educação ambiental precisa ser levada com afi nco 

e o melhor lugar para se disseminar boas ideias de 

preservação durante o ano inteiro é escola.”

Nascente pedagógica

 Há 15 anos, foi realizada uma restauração fl orestal 

promovida entre professores e alunos da EMEF João 

Gonçalves dos Santos, no Bairro São Sebastião, que se 

tornou referência no município e tem desdobramentos 

até hoje. Em conversa sobre seu desejo de fazer uma 

ação de plantio com as crianças da escola, o professor 

Paulo Ramalho soube, por intermédio do engenheiro 

Tupã Mikilin (in memorian) que a SABESP precisava 

realizar a compensação ambiental em alguma área do 

município e que a nascente localizada no grotão acima 

da escola, pertencente à propriedade de seu Zé Dias, 

seria ideal. A mina d´água em questão estava localizada 

no pasto e abastecia o posto de saúde, a horta da escola 

e algumas casas. Seu Zé Dias, que doou parte de sua 

propriedade para a construção da escola, se mostrou 

bastante animado com a perspectiva de recuperar a 

mata ciliar de sua nascente para aumentar a quantidade 

e qualidade de água produzida ali. E se propôs a manter 

o cuidado da nascente após a ação de plantio pelas 

crianças. Essa ação, portanto, aconteceu em parceria 

entre a prefeitura de São Luiz, SABESP e a EMEF João 

Gonçalves dos Santos.

 Para sua realização, foi desenvolvido um trabalho 

prévio com as crianças sobre a necessidade de proteger 

ambientalmente a região do entorno da escola, sobre a 

importância da água e sua relação com o aumento da 

biodiversidade local a partir do incremento de espécies 

de árvores e, consequentemente, da fauna e da fl ora. 

Os professores perceberam a possibilidade de trabalhar 

essa ação de forma interdisciplinar e abordaram a 

história de ocupação do bairro, informações sobre a 

vegetação e a pastagem. 

 O ato de subir até a grota e plantar aquelas mudas 

foi uma aventura marcante na vida do grupo. Fizeram o 

registro sobre o espaçamento entre as árvores plantadas, 

realizaram o acompanhamento de seu crescimento a 

cada 15 dias através da medição das espécies plantadas, 

avaliaram o desenvolvimento de cada uma delas, 

Da esq. para dir. : escola e restauração fl orestal da nascente
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registraram quais espécies eram propícias para o local, 

quais se adaptavam em terreno encharcado e quais 

morriam por gostar de local mais seco. Chegaram à 

conclusão que o mingá foi a espécie que melhor se 

adaptou no entorno da nascente e, a partir dessa rica 

experiência, aprenderam na prática a importância da 

água na vida das pessoas e de sua comunidade. Hoje, 

essa turma está na faixa dos 24 anos. Muitos já são pais 

e mães e todos ainda se orgulham desse trabalho.

 Atualmente, a grota está refl orestada resistindo 

a intempéries do tempo, como calor e geadas. Houve 

signifi cativa recuperação da quantidade e qualidade 

da água, mas ainda é preciso fazer uma cerca que 

não permita o pisoteamento do gado naquela área. 

A restauração dessa nascente é usada até hoje como 

estudo de caso e estudo do meio por alunos da escola, 

reconhecida como um exemplo positivo de parceria 

ao articular diferentes pessoas e interesses para a 

formação de cidadãos e cidadãs e para a preservação 

do ambiente.

Experiência replicada 
 

 

 

 Ao seguir seu trabalho como gestor na EMEF 

Cassiana dos Santos Moreira, no Bairro do 

Alvarengas, o professor Paulo Vicente continuou a 

conversar sobre a importância de refl orestar e recuperar 

nascentes com vários proprietários e pais de alunos. 

Até que conseguiram uma parceria com a Nobrecel, 

uma empresa que plantava eucalipto no Barreiro, para 

refl orestar uma nascente no bairro do Alvarengas. 

 Chegaram a plantar 2.500 árvores com a 

participação simbólica e pedagógica das crianças da 

escola. Também incentivaram vários proprietários que 

arrendavam suas terras para plantações de eucalipto a 

reconhecer a importância de recuperar e/ou preservar 

suas nascentes. Paulo lembra de uma aluna que se 

responsabilizou em ser a guardiã daquela ação, já que 

morava próxima à área de recuperação e sempre trazia 

suas observações sobre o desenvolvimento das mudas. 

Lembra também de um aluno que trouxe para ele uma 

fruta de uma das árvores que havia plantado. 

 A proposta era dar continuidade a essa ação: a 

escola produzir e doar mudas e insumos para a empresa 

restaurar e preservar outras nascentes. Mas a parceria 

não foi adiante. De qualquer forma, a ação incentivou a 

comunidade do Bairro do Alvarengas a recuperar suas 

próprias nascentes e aumentar a quantidade de água 

de suas propriedades. Segundo Paulo, Seu João Preto, 

morador do bairro, reconhece com gosto o papel da 

escola e o incentivo dado para que a comunidade 

protegesse suas nascentes: “Hoje não falta água. 

Obrigada por demonstrar para a gente a importância 

da água no nosso terreno”. Este não será o real sentido 

da escola?

Posto de Reciclagem e Aterro Sanitário 

 

 A professora de História Marina Gabos e o 

professor de Artes Leandro Barbosa, ambos da EE 

Monsenhor Ignácio Gióia, observaram a redução de 

resíduos sólidos produzidos diariamente onde moram por 

meio da iniciativa da reciclagem. E resolveram levar essa ideia 

para a escola. Perceberam, da mesma forma, que grande parte 

dos resíduos descartados pela Escola Monsenhor poderia ser 

reciclado, já que a sua maior parte é o papel. 

 Envolveram na proposta interdisciplinar a professora 

de Português Alessandra Castro e o professor de Inglês 

Júlio Domiciano, e juntos decidiram desenvolver um 

trabalho prático de sensibilização e educação ambiental junto 

aos alunos do ensino médio. O objetivo foi aliar teoria e prática 

e demonstrar que é possível associar o ensino da sala de aula 

às saídas a campo e aos estudos do meio para pesquisar sobre 

a temática proposta. 

Plantio de mudas pelos alunos em área de nascente.

Visita de professores e alunos ao posto de reciclagem.

Plantio de Palmeiras juçara.
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 Depois de conversar sobre a sociedade de 

consumo e seus desdobramentos em sala de aula, 

levaram os alunos para visitar o posto de reciclagem 

do Seu Valdir, que trabalha há mais de dez anos na 

área. Os alunos gostaram muito da experiência, pois 

além de ouvirem o Seu Valdir falar sobre o trabalho de 

reciclagem realizado no posto, eles viram como cada 

ação é realizada na prática. O posto recebe todo o tipo 

de resíduos sólidos, os separa por tipo, tritura e forma 

grande peças que são levadas para Taubaté. Seu Valdir 

comentou sobre a importância de políticas públicas 

municipais para a coleta seletiva, pois 80% dos resíduos 

sólidos que vão para o lixão poderiam ser reciclados, 

diminuindo assim o seu volume. 

 Para um estudo comparativo, os professores 

levaram na sequência os alunos para visitar o aterro 

sanitário localizado no Bairro do Alvarengas e o 

impacto nos alunos foi enorme. O aterro estava, naquele 

momento, em seu limite máximo para o recebimento 

de resíduos sólidos no município. Hoje, é preciso 

destinar o lixo municipal para o município de Jambeiro 

e isso tem custo alto. Ficou evidente para os alunos que 

a prática da reciclagem reduz os resíduos destinados ao 

aterro e que a ação individual e coletiva contribui para 

a transformação da realidade. 

 Os alunos envolvidos nessa ação realizaram 

registros escritos, fotográfi cos e disseminaram sua 

experiência através das redes sociais. A ideia é 

continuar a refl exão e possíveis ações de reciclagem 

por intermédio do Grêmio Estudantil, envolvendo toda 

a escola. 

 A novidade é que, em 2021, o posto de reciclagem 

de Seu Valdir venceu a licitação para uma parceria na 

coleta seletiva de resíduos sólidos da cidade de São Luiz 

do Paraitinga, e entrou em vigor em 2022. É necessário 

que todas as escolas do município e o Núcleo de Santa 

Virgínia estejam contemplados no cronograma de 

coleta municipal, já que realizam a seleção de resíduos 

sólidos. 

6. CONHEÇA A AKARUI

Alunos e professores em aterro sanitário.
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Fundação e área de atuação

 A Associação Akarui é uma organização da 

sociedade civil de interesse público (OSCIP) e foi 

criada em 2003 por um grupo de amigos luizenses e não 

luizenses que amam a cidade de São Luiz do Paraitinga. 

Costumavam se encontrar no Restaurante Sol Nascente, 

recepcionados por Alice Mitsuko Nakao (in memorian), 

no Largo das Mercês, e conversavam sobre assuntos 

variados como cultura, saúde, educação, cidadania e 

meio ambiente. Decidiram juntar suas forças e atuar 

nessas áreas de maneira que cada um  contribuisse para 

a transformação da realidade a partir das necessidades 

da comunidade local. 

Akarui é uma palavra japonesa e signifi ca 

transparência, nome sugerido por Alice e acolhido 

por todos os associados. A Akarui tem como fundadores 

pessoas como Alice, comerciante; Jayme Fontoura 

Sousa, médico; Marcelo Henrique Santos Toledo, 

historiador e vereador; João Paulo Villani, gestor do 

Núcleo de Santa Virgínia do Parque Estadual da Serra 

do Mar, Milka Matos Badô Villani, veterinária, Roxane 

Lopes de Mello, professora, entre outros.

 Depois de alguns anos de atuação e com a 

adesão de novos associados, em 2008 a Akarui decide 

focar nas questões socioambientais de seu território 

de atuação, que abrange as Bacias Hidrográfi cas do 

Rio Paraitinga e do Rio Paraibuna. A partir de então, 

continua a fortalecer parcerias com agentes locais e 

institucionais de São Luiz do Paraitinga e amplia sua 

atuação para municípios vizinhos da região do Vale 

do Paraíba, como Natividade da Serra, Santa Branca, 

Salesópolis e Guararema. 

Agroecologia
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Akarui tem como princípio de trabalho, desde 2009, a 

Agroecologia. Trata-se de uma ciência, um movimento, 

que associa a conservação ambiental, a produção de 

alimentos sem veneno e o desenvolvimento da relação 

entre diversos atores sociais no território de atuação, 

envolvendo sociedade civil e o poder público. Algumas 

práticas agroecológicas, entre outras qualidades:

– Restauração das fl orestas; 

– Consevação dos recursos naturais;

– Restauração dos nutrientes do solo e sua 

produtividade;

– Produção de alimentos sem o uso de agrotóxicos;

– Proteção e manutenção das variedades agrícolas e 

suas culturas associadas;

– Aumento da biodiversidade de fauna e fl ora;

– Aumento da produção e da qualidade da água; 

– Resgate dos cuidados com a terra e seus ciclos; 

– Geração de trabalho e renda para os produtores 

familiares;

– Promoção da saúde e aumento da qualidade de 

vida das pessoas;

– Fortalecimento das relações entre as pessoas 

através da troca de conhecimentos e saberes;

– Incentivo às políticas públicas;

– Garatia da soberania e segurança alimentar e 

nutricional.
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especialmente a água, o solo e a biodiversidade, além 

de incentivar práticas produtivas que resultem no bem-
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Bacia do Rio Paraitinga e Paraibuna. 
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 A missão da Akarui é promover a conservação 

ambiental e o desenvolvimento social por meio da 

participação comunitária e da utilização sustentável 

dos recursos naturais.

Suas linhas de ação são:

- A conservação e restauração fl orestal dos recursos 

naturais;

- O planejamento territorial sustentável;

- O fortalecimento comunitário e das cadeias 

produtivas rurais;

- A sensibilização e a educação ambiental;

- O fortalecimento cultural.
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