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RESUMO 

 

Este estudo teve como principal objetivo analisar a presença da preservação da identidade 

cultural da cidade de São Luiz do Paraitinga no ambiente escolar. A pesquisa buscou contribuir 

para a preservação da identidade cultural da cidade, evidenciando para a comunidade escolar a 

importância dos seus dados históricos, folclóricos e culturais, mostrando a riqueza que esta 

possui e a importância da escola no contexto da preservação da cultura local. A partir do 

levantamento de dados sobre a cidade, sua história, cultura, cultura caipira, folclore, patrimônio 

material e imaterial (apoiando-se em Pesavento, Cascudo, Rios), turismo, festividades e 

acontecimentos naturais como a enchente de 2010, buscou-se adentrar o universo escolar para 

conhecer práticas voltadas para a socialização/apropriação das características culturais da 

cidade. A cidade tem nove escolas distribuídas nas áreas rural e urbana; destas foram escolhidas 

cinco escolas do Ensino Fundamental I como objeto da pesquisa, com aprofundamento em uma 

delas, a mais central da cidade, que alcançou bons índices no IDEB (Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica). O embasamento teórico envolveu os temas: cultura, cultura escolar, papel 

da escola e dos professores, educação como cultura e relação entre escola e cultura com autores 

como, Perrenoud, Brandão, Florestan Fernandes. Para o desenvolvimento da pesquisa foram 

adotados os seguintes procedimentos metodológicos: observação participante, entrevistas, 

narrativas e análise documental contando com Bauer e Gaskell, Ludke e André. A observação 

participante permitiu conhecer a realidade das escolas, como: oferecimento de vagas, dados 

sobre alunos matriculados, localização e, especialmente, os projetos desenvolvidos sobre a 

temática da pesquisa e a participação nestes de professores e alunos. Os documentos analisados 

foram buscados nas escolas e na Secretaria de Educação Municipal. Entrevistas e narrativas 

foram utilizadas com os professores das escolas e com moradores da cidade, que expuseram 

suas opiniões sobre a cultura da cidade, a preservação dessa cultura, as situações vivenciadas 

nesse contexto e a presença (ou não), nas escolas, de projetos voltados para a preservação da 

cultura local. Com relação aos projetos escolares existentes procurou-se identificar a presença 

da cultura local, do folclore, da preservação da identidade cultural da cidade. Projetos como 

“Resgatando o rio”, “Festa do Divino”, “Moçambique”, “Música de Elpídio dos Santos”, “Dia 

da Pátria”, “Festa Junina Chi, Pul, Pul” foram desenvolvidos em quatro escolas, ao menos um 

em cada uma delas. Na escola foco do estudo mais aprofundado, oito projetos foram 

desenvolvidos, destacando-se o de título Memórias e Identidades, claramente voltado para a 

disseminação e preservação da cultura local. Conclui-se que há uma preocupação com a 
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presença de alguma forma de cultura local na escola, embora os projetos sejam realizados 

pontualmente, em função das festas, sem participação dos alunos em sua construção e pouca 

participação em seu desenvolvimento; os alunos são receptores das propostas e das 

informações. Há pouca participação da comunidade na escola, embora tenha ocorrido um 

aumento dela no ano de 2014. De modo geral, não há posicionamento claro das escolas e de 

seus professores, coordenadores e diretores quanto a necessidade de incluir atividades 

específicas voltadas para a preservação do patrimônio cultural da cidade. Assim sendo, 

apresenta-se a necessidade de investimento na disseminação sistemática da cultura local nas 

escolas e formação para os professores, de modo a que efetivamente se envolvam na 

preservação da cultura de São Luiz do Paraitinga. 

 

Palavras chaves: São Luiz do Paraitinga, educação e cultura, preservação da identidade cultural. 
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ABSTRACT 

 

This study had as its main objective to examine the presence of preservation of the cultural 

identity of São Luiz do Paraitinga within its school environment. The research sought to 

contribute to the preservation of the town’s cultural identity, highlighting for the school 

community the importance and wealth of its historic, folkloric, and cultural data, and the 

importance of schools in the preservation of local culture.  From the starting point of gathering 

information about the town, its history, culture, rural culture, folklore, tangible and intangible 

cultural heritage (encouraged by Pesavento, Cascudo, Rios), tourism, celebrations, and natural 

events such as the flood of 2010, there followed a stepping into the school universe to become 

familiar with practices aimed at socialization/appropriation of the town’s cultural 

characteristics. The town has nine schools located in rural and urban areas, from which were 

chosen five primary schools as the object of the research, the most central of which received a 

more detailed investigation, it having achieved good results in the Primary Education 

Development Index.  The theoretical foundation involved the following themes; culture, school 

culture, the role of schools and teachers, education as culture, and the relationship between 

school and culture with authors such as Perrenoud, Brandão, Florestan Fernandes.  Research 

was carried out by means of the following methods; participant observation, interviews, 

narratives, and document analysis relying on Bauer and Gaskell, Ludke and André. Participant 

observation brought a better understanding of the reality of the schools; availability of school 

places for pupils, data concerning registered pupils, school location, and especially projects 

developed regarding the research theme and the participation of teachers and students in the 

same. Documents analysed were sought in the schools and in the local education board. 

Interviews and narratives were employed with teachers and town residents who offered their 

opinions on the culture of the town and its preservation, their own experiences regarding this 

theme, and the presence in schools, or lack thereof, of projects aimed at preserving local culture. 

Existing school projects were analysed for the presence of local culture, folklore, and the 

preservation of cultural identity. Projects such as “Rescuing the river”, “Holy Spirit Festival”, 

“Music of Elpídio dos Santos”, and “National Day” were developed in four schools, with at 

least one project in each. Eight projects were developed in the focus school, highlighting the 

‘Memories and Identities’ project, obviously aimed at the dissemination and preservation of 

local culture. It was concluded that there is a concern for the presence of some form of local 

culture in schools, albeit with projects connected to celebrations and without pupil participation 

in their construction, and little participation in their development; the pupils are recipients of 
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proposals and information. There is little community participation in schools, despite an 

increase in 2014. Generally there is no clear stance from schools, teachers, coordinators and 

principals with regard to the necessity of including specific activities tailored to the preservation 

of the town’s cultural heritage. Thus, we see the need for investment in the dissemination of 

local culture in schools and in teacher training, that they may be involved effectively in the 

preservation of culture in São Luiz do Paraitinga.  

 

Key words: São Luiz do Paraitinga, education and culture, preservation of cultural identity.  
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NOSSA TERRA  

 

Elpídio dos Santos 

 

 

 

A nossa terra 

Fica atrás da cordilheira 

Cem por cento brasileira 

Lugar bom de se viver 

É pequenina, 

Muito simples, sem vaidade 

Mas é cheia de amizade 

Esperando por você 

 

Se quiser conhecer 

Vá lá 

Vá só pra você ver 

Vá lá 

Quanta coisa bonita 

Ela tem, ela dá 

Vá lá 

 

A sua praça 

Os sobrados, que riqueza 

Um pedaço da beleza 

Do Brasil colonial 

O decreto de D. Pedro 

Ainda vinga 

São Luiz do Paraitinga 

A cidade imperial 
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Sou graduada em Pedagogia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM com 

habilitação em Gestão Escolar e Pós-Graduada em Gestão Estratégica de Pessoas pela 

Universidade Presbiteriana Mackenzie – UPM. 

Iniciei minha trajetória profissional docente na Educação de Jovens e Adultos. 

Primeiramente junto à Prefeitura de São Paulo e à Diocese de Santo Amaro, ministrando aulas 

de alfabetização. Logo fui convidada pela Profa. Aralys Borges a participar de uma capacitação 

de professores alfabetizadores para jovens e adultos do Programa Alfabetização Solidária, 

patrocinada pelo Governo de São Paulo e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Depois 

disso recebi um convite para ministrar aulas de alfabetização para este público no CEFRAN – 

Centro Franciscano de Luta Contra a AIDS. Convite aceito e uma experiência jamais vivida. 

Exemplos de motivação, superação e sonhos conquistados. Permaneci por alguns anos 

desenvolvendo este trabalho no CEFRAN e na Diocese de Santo Amaro, na preparação de 

materiais pedagógicos para aulas, para cursos, revisão de documentos técnicos e pedagógicos, 

propondo utilização de material didático e ministrando aulas. Em sequência iniciei meu trabalho 

como auxiliar de coordenação no Colégio Montessori Santa Terezinha, no qual permaneci por 

onze meses até ingressar como funcionária na Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

A primeira área de desenvolvimento profissional foi na pós-graduação Lato Sensu – área 

administrativa, onde era responsável pela manutenção das notas implantadas pelos docentes e 

eventuais alterações de notas decorrentes de revisões e correções; auxiliava também os docentes 

na elaboração da fórmula necessária para implantação de notas, informação de senhas, prazos, 

gerência do processo de implantação e encerramento das notas feitas pelos docentes e 

regularizações acadêmicas quando necessárias (falta de nota, erro no lançamento, carga horária 

inferior e outros).  

Logo, em outro departamento relacionado ao Stricto Sensu, iniciei o trabalho no 

preenchimento e supervisão do Coleta de Dados da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior), APCN (Aplicativo para Propostas de Cursos Novos), e bolsas 

concedidas pelas agências de fomento, com atendimento às demais demandas administrativas 

da Universidade. Hoje estou no departamento de Coordenação de Apoio Pedagógico – 

Graduação, setor responsável “por oferecer condições desafiadoras para o aperfeiçoamento e 

para o desenvolvimento das atividades acadêmicas, pessoais e profissionais dos docentes da 

UPM”1 e por oferecer aos docentes eventos acadêmicos, incentivando o intercâmbio das 

pesquisas e o desenvolvimento de novos conceitos e aprendizagens. 

                                                           
1 Disponível em: http://www.mackenzie.br/academico_apoio_docente.html - acesso em 01 set. 2014. 

http://www.mackenzie.br/academico_apoio_docente.html
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Percorrendo o trajeto educacional e buscando o aprendizado contínuo, realizar o Mestrado 

estava em uma das metas a serem atingidas na minha prospecção de futuro. 

Após algumas experiências pessoais e o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de 

Curso de Pedagogia sobre a cidade de São Luiz do Paraitinga, e a pretensão de cursar Mestrado 

culminou na escolha do curso de Educação, Arte e História da Cultura para realização desse 

sonho. O curso, por sua vez, por sua interdisciplinaridade, abrange todas as áreas relacionadas 

ao desenvolvimento educacional. E o tema pensado para ser desenvolvido na dissertação 

envolve exatamente a proposta do curso, pois a cidade de São Luiz do Paraitinga é rica na sua 

história cultural, na sua arte desenvolvida e apresentada, e na educação. 

Conheci a cidade de São Luiz do Paraitinga – SLP de forma peculiar. Minha mãe há 

alguns anos comentava sobre a cultura dessa cidade e suas festas por ter lido e visto algumas 

reportagens, o que me despertou o interesse em conhecê-la profundamente. Ao iniciar a 

graduação em Pedagogia na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2005, e em contato com 

as colegas de classe, conversamos sobre lugares que seriam interessantes conhecer na cidade 

de São Paulo e, quando discorro sobre os comentários de minha mãe, uma amiga comenta que 

nasceu em São Luiz do Paraitinga e que sua família mora na cidade. 

Em janeiro de 2006, fui à cidade para o casamento desta amiga. Cheguei à noite com 

outras colegas, e todos já estavam em festa na casa da noiva, pois o casamento aconteceria no 

dia seguinte. Pela manhã, fomos para o sítio do avô da noiva, na zona rural da cidade de São 

Luiz do Paraitinga, em torno de 35 km de distância do centro da cidade. 

No caminho, pelas estradas asfaltadas e de terra, fiquei encantada com aquele lugar tão 

inspirador pela sua natureza, morros e matas preservadas. Chegando ao sítio, fiquei 

deslumbrada: um lugar belo, com piscina natural e com direito a capela no alto do morro, onde 

foi realizado o casamento. Passado o casamento, aproveitei para passear pela cidade, e não 

acreditei no que vi e conheci: um lugar cheio de histórias, repleto de tradições, com pessoas 

simples e acolhedoras, de coração gigante, extremamente receptivas com os turistas. Como diz 

a música “Nossa Terra” – “É pequenina, muito simples, sem vaidade, mas é cheia de amizade” 

(Elpídio dos Santos). Meu encantamento foi só aumentando, o que me levou a frequentar a 

cidade a cada quinze dias durante todos esses anos. A cidade se tornou, para mim, um lugar 

especial. 

Com este contato maior com a cidade e seus moradores no decorrer da graduação e pela 

experiência profissional que tive na Educação de Jovens e Adultos, desenvolvi como tema de 

meu trabalho de conclusão de curso um estudo sobre a Educação de Jovens e Adultos na escola 

pública, e o local escolhido para o desenvolvimento desse trabalho foi de São Luiz do 
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Paraitinga. Com o final da graduação e buscando mais conhecimento na área de gestão e 

pedagogia ingressei no curso Lato Sensu em Gestão Estratégica de Pessoas, que enriqueceu 

minha formação, mas que ainda não era suficiente para minha necessidade profissional e para 

minhas ambições futuras. Neste momento decidi que gostaria de ingressar no Stricto Sensu, na 

área de Educação, Arte e História da Cultura.  

Após conhecer um pouco do contexto educacional da cidade de São Luiz do Paraitinga, 

devido às vivências pessoais e ao desenvolvimento do trabalho de graduação, surgiu à ideia 

(com auxílio de alguns amigos) de realizar uma pesquisa referente à sua história, arte e cultura, 

privilegiando a preservação da identidade cultural, mas com foco nas escolas do município e 

seu papel na divulgação e preservação da cultura local.  

Considerando que a escola tem um papel fundamental no processo de ensino e 

aprendizagem, principalmente no que tange quanto ao conhecimento elaborado, mas também 

quanto ao conhecimento não elaborado, referente ao conhecimento peculiar do cotidiano, 

sobretudo de uma cidade altamente cultural como São Luiz do Paraitinga, é possível verificar 

duas frentes referentes à preservação do conteúdo cultural e folclórico desenvolvido dentro e 

fora das escolas. E uma das formas de pensar essa pesquisa é a introdução desse conteúdo 

cultural folclórico nas escolas que, segundo o documento oficial local Lei nº 1.137/2004, tem o 

objetivo de “despertar o conhecimento e conscientização de nossas crianças e jovens para o 

inestimável valor de nossa história, tradição e cultura” (ANEXO 1).  

Pois, diante das experiências vivenciadas, observações durante esses anos nas 

festividades e no cotidiano foi possível observar que a população mais jovem residente na 

cidade mostra ter um comportamento de “menor afinidade” do que os mais “velhos” em relação 

às tradições culturais folclóricas, possivelmente devido à introdução de outras influências 

culturais que acabam muitas vezes absorvendo os acontecimentos simples e simbólicos do dia-

a-dia, pela rotina de trabalho dos jovens voltado para atividades comerciais na zona urbana de 

São Luiz do Paraitinga e em outras cidades da região, pela “vergonha” em participar das 

apresentações culturais e folclóricas e possivelmente também pela falta de incentivo 

educacional e cultural.  Mas essa falta de afinidade dos jovens com a cultura parece ser 

diferenciada no âmbito musical. A cidade tem um repertório musical muito vasto e o que se 

percebe é que os mais jovens têm afinidade com a música, tanto pelo interesse pessoal, quanto 

pela “tradição” familiar em tocar instrumentos. 

Contudo, os conteúdos escolares e os projetos escolares seriam então, possíveis 

estratégias para perpetuar essa rica cultura que engloba a música, a dança, as festas religiosas, 

o carnaval e a história local. Não perpetuar apenas pela transmissão oral, que tem sido 



25 
 

diminuída pela falta de interesse dos mais jovens, mas por que nas escolas eles podem aprender 

de forma sistemática a sua cultura e sua história, em uma relação que envolve jovens, adultos, 

escola, cultura e histórias de vidas. 

Entretanto, esta pesquisa na cidade de São Luiz do Paraitinga tem também fundamental 

importância pessoal e profissional, pois após vivências na cidade, meu ímpeto é para que todos 

possam conhecê-la, ter o contato que tenho e tive durante esses anos com a presença nas festas 

tradicionais e com a experiência com a cultura local. É prazeroso saber que ainda existe um 

lugar tão encantador, longe da balbúrdia dos grandes centros, em que sentar-se no banco da 

praça simples pode trazer uma sensação de contentamento.  

No âmbito acadêmico, além do encantamento pelo bucólico, pelo cultural e pela 

diversidade local, há o fascínio pela educação, pelo ato de aprender, do conhecer, a instigante 

e incessante vontade de fazer acontecer, de ver o aprendizado se consolidando, tendo em vista 

a aproximação e o distanciamento entre o mundo atual e a vida local. 

De certa forma está pesquisa tem um caráter de ineditismo, pois não há estudos sobre 

São Luiz do Paraitinga que envolvam as áreas de educação e cultura que tenham o intuito de 

contribuir para a preservação da identidade cultural da cidade. Esta junção tem a tentativa de 

privilegiar a preservação da identidade cultural dos habitantes dessa rica cidade e pode levar e 

demonstrar a comunidade os dados históricos, folclóricos e culturais que a cidade tem, tentando 

promover a partir desta apresentação um maior reconhecimento social da importância da 

preservação da identidade, como Ditão Virgílio, cidadão local citou em entrevista: “Um povo 

sem cultura é um povo sem identidade” (2013). 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram pesquisadas escolas do município e no total 

de nove escolas, cinco foram escolhidas para fazerem parte deste estudo. A delimitação para 

apresentação das escolas foi baseada, no nível de ensino e na dificuldade (da pesquisadora) de 

locomoção para chegar a algumas escolas da zona rural. Dentre as cinco escolas apresentadas, 

uma foi escolhida para ser o foco principal estudo quanto aos seus projetos escolares 

desenvolvidos, seus índices na avaliação do IDEB e sua localização central na cidade. 

Para o estudo adotei as formas metodológicas que poderiam auxiliar no processo de 

construção do conhecimento pretendido: a observação participante, as entrevistas, e narrativas, 

a análise documental e o apoio de autores que contribuem para embasar teoricamente o caminho 

percorrido, como Bauer e Gaskell, Ludke e André, Ibiapina. Apoiei-me também em Campos, 

Santos, Moura, Aguiar, Beneton e Vieira para a construção da história da cidade; em órgãos 

públicos como IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e 

CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
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Turístico) e autores como Barroso, Silva, Willians, Santos, Rios, Carvalho, Cavalcanti, 

Cascudo, Pesavento na construção do patrimônio, turismo e cultura local. Também busquei os 

órgãos públicos como INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira), MEC (Ministério da Educação) e, na construção da relação entre escola e cultura 

autores como, Perrenoud, Libâneo, Veiga, Tardif, Feldmann, Julia, Nóvoa, Saviani, Brandão, 

Florestan Fernandes na construção da relação entre escola e cultura. 

Desta forma, esse relatório de pesquisa está constituído pela apresentação dos caminhos 

percorridos e metodologias utilizadas, para apresentação da cidade e da sua história, pelas 

escolas e entrevistas realizadas no decorrer do trabalho e pelas considerações finais. Esses 

assuntos estão distribuídos nos seguintes capítulos: 

 

- Capítulo I: Caminhos no alvorecer: o desenvolvimento da pesquisa, e as metodologias 

utilizadas. 

- Capítulo II – A Encantada “Terrinha” - Cidade em Prosa Breve: contempla a história de São 

Luiz do Paratinga com relatos da enchente de 2010, o turismo que engloba a cultura local, a 

cultura caipira, a religião, o folclore que são apresentados aos turistas nas festas realizadas 

durante todo o ano. Serão utilizados documentos oficiais e históricos e também entrevistas para 

compor a identidade desta cidade. 

- Capítulo III – A vida escolar nos morros verdejantes: aborda o sistema de ensino local e 

especialmente quatro escolas da cidade e os projetos desenvolvidos por elas, relacionados à 

preservação da identidade cultural da cidade.  

- Capítulo IV – Soberana Coronel: este capítulo conterá a história da escola Coronel 

Domingues de Castro, escolhida para contexto da pesquisa devido ao número maior de alunos 

e seus resultados no IDEB. Analisa as opiniões dos professores sobre a temática do trabalho, 

colhidas nas entrevistas. 

- Capítulo V – A terra – o papel das escolas (dos cultivadores) e dos professores (semeadores): 

preservação da cultura? Que cultura? O papel das escolas e dos professores, preservação da 

cultura: apresenta o referencial teórico embasando os demais capítulos.  

- Capitulo VI – Caminho futuro do vale encantado. 

A seguir será apresentado o capítulo “Caminhos no Alvorecer”, no sentido do início 

para a realização da pesquisa, explicitando a metodologia.  
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CAPÍTULO I – CAMINHOS NO ALVORECER 
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SÃO LUIZ SEMPRE EM FESTA 

 

Ditão Virgílio 

 

 

Oh São Luiz 

Cercada de casarões 

Com seus lindos janelões 

Embelezando a praça 

Na madrugada 

Se envolve na neblina 

Como uma pérola fina 

Bailando Cheia de graça 

 

 

Raio de sol 

Resplandece no horizonte 

Dourando o alto monte 

Pra cidade iluminar 

O sino bate 

Repicando na matriz 

Da nossa linda São Luiz 

Onde o Divino vem rezar 

 

 

A tarde chega 

Vai mostrando a direção 

E o povo em procissão 

O sossego vai buscar 

A nuvem branca 

Igual bandeira da paz 

Passa e a fé se faz 

Como criança a brincar... 
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A vivência em São Luiz do Paraitinga – SLP e a preocupação com a preservação da 

cultura local me levaram a pensar que a escola, apesar das suas múltiplas atribuições pode ser 

um ambiente importante para que características genuínas da cidade possam ser vividas e 

compartilhadas, quiça transmitidas de uma geração para outra. Como afirma Nóvoa (1998, 

p.16) “as escolas são instituições de um tipo muito particular, que não podem ser pensadas 

como qualquer fábrica ou oficina: a educação não tolera a simplificação do humano (...) que a 

cultura da racionalidade empresarial sempre transporta”.  

Para tanto, não seria preciso mudanças radicais no currículo. A aproximação entre a 

cidade e a escola, se ainda não existisse, poderia se fazer no âmbito das disciplinas e projetos 

escolares já existentes, com algumas alterações nas práticas que se voltariam para colocar mais 

proximidade entre instâncias educativas como as famílias, a cidade, a comunidade e a escola. 

O foco, esse sim, precisaria ser re-descoberto, numa intencionalidade raciocinada. 

Dados esses pensamentos a pesquisa se construiu para responder às seguintes questões: 

que relações existem, nas escolas dos primeiros anos do Ensino Fundamental I de SLP, entre 

os fazeres escolares e a vida cultural da cidade? Como é desenvolvida a preservação da 

identidade cultural na cidade de SLP, em especial na Escola Coronel Domingues de Castro? 

Em outras palavras: como a cultura local adentra as escolas e é nelas vivificada? 

Decorrem das questões alguns objetivos específicos que se pretende alcançar:  

- identificar a presença da cultura local nos projetos escolares e nas práticas docentes de escola 

de ensino fundamental I de SLP; 

- conhecer os projetos sobre a cultura local que as professoras e escolas desenvolvem e como 

são desenvolvidos; 

- analisar as opiniões de professoras desse nível de ensino sobre a preservação da cultura local; 

Para o desenvolvimento da pesquisa sobre a presença da preservação da identidade 

cultural local nas escolas da cidade de São Luiz do Paraitinga, alguns passos foram dados: 

observação participante, entrevistas, narrativas com professores e moradores da cidade e análise 

documental da Assessoria de Educação, das escolas e seus projetos escolares desenvolvidos.  

Inicialmente realizei um levantamento das informações disponíveis na Prefeitura da 

cidade, na Secretaria de Educação do Município e nos órgãos que atuam diretamente com as 

atividades culturais como a Secretaria de Cultura do Município. Também levantei a história da 

cidade, suas festividades, elementos da cultura local; foram realizadas visitas às escolas, 

visando conhecer a história das mesmas e os conteúdos escolares relacionados com a cultura 

local. Nas escolas de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental I, busquei 
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conhecer o repertório cultural presente no ambiente escolar e verificar as ações da escola quanto 

à preservação da identidade cultural da cidade. Todos esses dados foram anotados num caderno 

de campo. 

O levantamento dos dados sobre as escolas de São Luiz do Paraitinga foi realizado 

primeiramente por meio de canais informais (e-mails e contatos telefônicos) com a Prefeitura e 

Assessoria da Educação do Município de São Luiz do Paraitinga e a seguir com solicitação 

formal. Após a autorização iniciei a coleta de dados em campo.  

A cidade tem 9 escolas, distribuídas na zona rural e central da cidade, sendo uma de 

ensino médio (estadual e central), uma com apenas ensino fundamental II (municipal e central), 

uma de apenas ensino fundamental I (municipal e central), uma de educação infantil (municipal 

e central), e cinco de ensino fundamental I e II (rural). 

 Estabeleci um cronograma de visitas e o direcionei a Assessoria, mas no primeiro dia 

de pesquisa fui informada sobre a mudança da responsável, com repercussão sobre o início 

efetivo da pesquisa. Percalços da pesquisa, mas positivos resultados. 

Diante dessa mudança, houve a necessidade de modificar o cronograma de visitas às 

escolas, inclusive com o convite, por parte da nova Assessora, para acompanhá-la em todas as 

visitas, reuniões, encontros e decisões que teria que tomar a partir daquele momento. 

Participando desses encontros e em contato com as escolas, professores e 

coordenadores, foi possível iniciar o levantamento de dados sobre as características 

educacionais do município, os projetos desenvolvidos referentes à preservação da identidade 

cultural e agendar as entrevistas com professores, coordenadores e pessoas fora da área escolar, 

que poderiam contribuir efetivamente para a preservação da identidade cultural da cidade. 

Para tanto, foi preciso em um primeiro momento, restringir o campo da pesquisa, desta 

forma, as escolas de ensino médio, ensino fundamental II ficaram fora do estudo, que ficou 

restrito para escolas com ensino infantil, fundamental I, fundamental I e II (totalizando sete 

escolas). Dentre as sete escolas, devido à (minha) dificuldade de locomoção à zona rural foram 

participantes da pesquisa cinco escolas.   

Em um segundo momento, com a autorização para a continuidade da pesquisa, dentre 

as cinco escolas, foi decidido aprofundar a coleta em uma. A escola municipal Coronel 

Domingues de Castro de Ensino Fundamental I foi a selecionada, cuja característica é ter o 

maior número de alunos matriculados, bons índices nas avaliações do MEC – Ministério da 

Educação e localização central. Neste segundo momento da pesquisa foram realizados além 

dos levantamentos das características da escola, entrevistas com 13 dos 23 professores do 1º 

ao 5º ano que atuam na instituição e que aceitaram participar do estudo. 
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Nesse contexto, o objetivo foi analisar se, e como ocorre a preservação da cultura de 

SLP nesta importante escola da cidade, visando identificar o seu posicionamento e dos 

professores quanto à preservação cultural local e analisar os projetos escolares desenvolvidos 

nesse sentido sob a perspectiva de professores.  

Esse caminho, percorrido no alvorecer da pesquisa, se construiu tendo em vista, 

A preocupação pela qualidade educacional desenvolvida pelo cotidiano dos 

currículos, especialmente na rede pública, justifica-se pela condição de que os 

conhecimentos acadêmicos possam contribuir para a melhoria das condições 

práticas de ensino. (IBIAPINA, RIBEIRO, FERREIRA, 2007, p. 25) 

Com esses procedimentos, visei possibilitar aos participantes uma reflexão sobre a 

relevância do tema em estudo e uma ponderação sobre que forma é possível trabalhar a 

preservação da identidade cultural local na escola.  

 

1.1 OS CAMINHOS DA PESQUISA 

Algumas pesquisas em educação “supõe (m) o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada” (LUDKE, ANDRÉ, 1986, 

p.11), pois é preciso conhecer modos, formas e ações realizadas com o intuito de atingir os 

objetivos para ela definidos. Essas pesquisas, de natureza qualitativa, geralmente adotam 

diferentes formas para coletar os dados e têm um número razoável de participantes. Desta forma 

o “material obtido nessas pesquisas é rico em descrições de pessoas, situações, acontecimentos; 

inclui transcrições de entrevistas e de depoimentos, fotografias, desenhos e extratos de vários 

tipos de documentos” (LUDKE, ANDRÉ, 1986, p.12), tendo em vista compreender o motivo 

dos acontecimentos para mais além da observação, que “precisa ser antes de tudo controlada e 

sistemática”, (idem, p.25), mesmo havendo lugar para o inesperado e surpreendente. Foi assim 

que ocorreu durante a pesquisa em pauta. 

Com isso, o relatório de pesquisa foi desenvolvido de forma descritiva e analítica, 

embora não prescinda de referencial teórico que sustente opções metodológicas e a análise dos 

dados. A “observação participante” adotada tem um perfil delineado para este estudo. Essa 

observação aconteceu nas escolas, nas festividades, nos setores administrativos, na vivência na 

cidade. 
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O ‘observador como participante’ é um papel em que a identidade do 

pesquisador e os objetivos do estudo são revelados ao grupo pesquisado desde 

o início. Nessa posição, o pesquisador pode ter acesso a uma gama variada de 

informações, até mesmo confidenciais, pedindo cooperação ao grupo 

(LUDKE e ANDRÉ, 1986, p.29). 

A observação participante foi “uma estratégia de campo que combina (ou) 

simultaneamente a análise documental, a entrevista de respondentes e informantes, a 

participação e a observação direta” (DENZIN LUDKE apud, ANDRÉ, 1986, p.28). 

Da mesma forma ocorreu com as entrevistas e as conversas informais (consideradas 

narrativas) com atores que podiam contribuir para o alcance dos objetivos da pesquisa, como: 

professores que trabalhavam na escola escolhida; profissionais da educação que atuavam em 

cargos administrativos, profissionais da área da cultura (músicos, contadores de histórias) e 

personagens marcantes da cidade.   

Todos os envolvidos agregaram valor para o desenvolvimento da pesquisa, pois por 

meio das entrevistas e das narrativas o objetivo foi a “compreensão detalhada de crenças, 

atitudes, valores e motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em contextos 

sociais específicos” (BAUER, GASKELL, 2008, p. 65). Esse caminho permitiu captar e 

aprofundar mais informações para o desenvolvimento do estudo, possibilitou evidenciar os 

pensamentos e as ações sobre a preservação da identidade cultural da cidade dentro e fora da 

escola.  

As entrevistas e narrativas permitiram a interação entre pesquisador e participante, 

criando “uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde” 

(LUDKE, ANDRÉ, 1986, p.7) a partir de um guia que é um sinalizador e norteador do 

entrevistador para realização das entrevistas. As questões, de forma menos rígida e mais livre 

foram direcionadas, em alguns casos para revelar a experiência e opinião dos entrevistados 

(APÊNDICE 1) por meio de “uma conversação continuada menos estruturada da observação 

participante, ou etnografia, onde a ênfase é mais em absorver o conhecimento local e a cultura” 

(BAUER, GASKELL, 2008, p. 64). 

A narrativa, por sua vez, é uma forma de entrevista não estruturada, que permite aos 

participantes contar histórias sobre acontecimentos importantes de sua vida e do contexto social 

que “se imbricam e se tornam parte da expressão de vida de um sujeito” (CUNHA, 1997. p.2).  

Outra etapa da coleta de dados da pesquisa foi a análise documental que se constituiu 

em “uma técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, seja complementando as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 
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problema” (LUDKE, ANDRÉ, 1986, p.38), possibilitando complementar e esclarecer as 

informações dadas pelos participantes. Foram analisados documentos referentes a: leis da 

cidade, projeto político pedagógico, bem como os projetos desenvolvidos nas escolas.  

É relevante encerrar esse capítulo ressaltando a importância da preservação da cultura 

de um povo, pois São Luiz do Paraitinga tem em seu contexto peculiaridades que permitem 

reconhecê-la e preservá-la. Considerada por muitos como o último reduto caipira do estado de 

São Paulo2 e estudada por pesquisadores devido suas festividades, SLP é reconhecida por 

escolas de renome da cidade de São Paulo, que realizam excursões e estudos do meio com 

moradores locais de SLP. Diante do contexto da pesquisa o próximo capítulo revelará: “A 

Encantada “Terrinha” - Cidade em Prosa Breve”. 

 

 

 

 

  

                                                           
2Disponível em: http://hojesaopaulo.com.br/noticia/ultimo-reduto-caipira-sao-luiz-do-paraitinga-tem-historia-

para-mostrar/5429 - aceso em 15 jul. 2013. 
 

http://hojesaopaulo.com.br/noticia/ultimo-reduto-caipira-sao-luiz-do-paraitinga-tem-historia-para-mostrar/5429
http://hojesaopaulo.com.br/noticia/ultimo-reduto-caipira-sao-luiz-do-paraitinga-tem-historia-para-mostrar/5429
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CAPÍTULO II – A ENCANTADA “TERRINHA” - CIDADE EM PROSA BREVE 
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MINHA CIDADE  
 

Elpídio dos Santos  

 

 

 

Minha cidade formosa 

Pequena e gostosa 

Da gente viver 

Ao romper a madrugada 

Canta a passarada 

Ao sol quando está pra nascer 

Da minha casa modesta 

Em domingo de festa 

Eu fico a janela 

Ouvindo com alegria 

A Ave Maria que vem da capela 

 

São Luiz 

Cidadezinha que encanta e seduz 

Minha terra é o berço natal 

Do grande imortal, Oswaldo Cruz 

 

Ai, ai, ai 

Minha cidade é uma eterna canção 

Minha terra meu berço natal 

Que trago imortal 

No coração 

 

Lá da pracinha da Igreja 

Sem que ninguém veja 

Fico ao observar 

Quanta morena bonita 

Vestida de chita 

Enfeitando aquele lugar 

Uma bandinha tocando 

E casais passeando no jardim em flor 

E os namorados sentados 

Em bando trocando palavras de amor 
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A cidade de São Luiz do Paraitinga3 está a 171 km do centro de São Paulo, localizada 

no Vale do Paraíba, na sub-região Alto Paraíba. Possui topografia montanhosa e sua hidrografia 

é formada pelos rios Paraibuna, Paraitinga e Chapéu. Está a 45 km de Taubaté e a 54 km de 

Ubatuba. Pelo último Censo (2010)4 a cidade tem 10.397 habitantes. Abaixo, a vista panorâmica 

da cidade (foto 1), e os limites da cidade de São Luiz do Paraitinga (figura 1). 

 

Foto 1 - Panorâmica da Cidade São Luiz do Paraitinga 

 
Fonte: Daniel Cabral –acervo pessoal - 2009 

 

 

                                                           
3 Paraitinga em tupi-guarani significa “águas claras”. 
4 Dados IBGE, 2010. Disponível em:  http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=355000 - 

Acesso em 23 jul. 2015. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/painel/painel.php?codmun=355000
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Figura 1 - São Luiz do Paraitinga e cidades limítrofes 

 
Fonte: Paraibuna e Cidades do Vale do Paraíba.5 

 

Em meados do século XVII, São Luiz do Paraitinga era apenas um bairro da cidade de 

Taubaté. Em 1641, Paulo Fernandes, escrivão de notas, recebeu terras e fundou o primeiro 

povoado no município (CAMPOS, 2011). Após essa ocupação houve mais duas tentativas de 

povoamento, e na última e definitiva, em 08 de maio de 1769 o município foi fundado com o 

sesmeiro Manoel Antônio de Carvalho sob o governo estadual de Luís Antônio de Souza 

Botelho Mourão. Em 1773 a cidade foi declarada como Vila Nova de São Luiz do Paraitinga.  

Apesar de a cidade ter tido o início de povoamento no século XVII, por sua boa 

localização entre o litoral e a cidade de São Paulo, São Luiz do Paraitinga começou a fazer 

parte de um novo caminho. 

Seguindo algumas trilhas [já] utilizadas pelos índios, como a Trilha dos 

Tamoios, foram criando novas trilhas, as tropas de burros oriundas das Minas 

Gerais foram fundamentais para definir dois caminhos à descida da Serra do 

                                                           
5 Disponível em: http://parahybvna-svper-flvmina.blogspot.com.br/2009/02/paraibuna-e-as-cidades-do-vale.html  

-Acesso em 10 dez 2015. 

 

http://parahybvna-svper-flvmina.blogspot.com.br/2009/02/paraibuna-e-as-cidades-do-vale.html
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Mar: um que saía de Guaratinguetá e chegava até Paraty, e outro, uma 

ramificação do primeiro, situada na região dos Campos de Cunha, que 

chegava até Ubatuba. No início do século VXIII, após a abertura de uma casa 

de registro no pé da serra de Paraty, muitos viajantes passaram a usar o 

caminho que ia para Ubatuba, pois este era uma forma de desviar dos postos 

de cobranças reais (SANTOS, 2006, p.121). 

 

Em local estratégico entre as cidades do Vale do Paraíba (Taubaté e a litorânea 

Ubatuba), os caminhos trilhados ao longo do desenvolvimento econômico com a agricultura, 

café, demais bens de consumo e as produções agropecuárias, possibilitaram a São Luiz do 

Paraitinga uma maior produção de subsistência e o aumento de sua população.  

No século XVIII uma das primeiras edificações foi a Capela das Mercês (foto 2, a 

seguir), com as paredes construídas com taipa-de-pilão, sendo a ladeira que a circunda 

“composta por pedras retiradas do Rio Paraitinga, feita pelos escravos” (COMITÊ, 1997, p.41). 

 

Foto 2 - Frente da Capela das Mercês

 
Fonte: Danilo Pereira - arquivo pessoal - 2009 
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Como “centro de abastecimento das tropas que transportavam o café”6,  para o litoral, 

ocorreram na região e na cidade de São Luiz do Paraitinga, modificações econômicas, 

multiplicando a população e as residências, surgindo assim, a necessidade de melhorias na 

infraestrutura, como: calçadas e iluminação e a construção do mercado municipal, das escolas, 

e das igrejas. Além disso: 

O desenvolvimento econômico resultante da exploração do café possibilitou 

a reconfiguração do espaço urbano no município com a construção de alguns 

casarões e sobrados, sem falar das grandiosas sedes de fazendas que ainda 

podem ser encontradas na região. São Luiz do Paraitinga viveu uma fase 

próspera (MOURA, 2009, p. 102). 

Há relatos de que em 1845, “no bairro do Chapéu Grande - atual Vila de Catuçaba – a 

20 quilômetros da cidade, funcionava um colégio mantido pelo padre doutor Joaquim 

Domingues de Lameda. Nessa escola estudavam os filhos dos fazendeiros da região” 

(CAMPOS, 2011).   

Em 1873, a cidade recebeu de Sua Majestade Imperial D. Pedro II o título de Imperial 

Cidade de São Luiz do Paraitinga (CAMPOS, 2011, p.31), devido seu desenvolvimento e 

abastecimento das tropas, título dado somente às cidades de destaque no progresso do Império. 

Logo após, em 1874, a cidade de São Luiz do Paraitinga manteve sua produção 

diversificada, abastecendo a cidade e as tropas com produtos agrícolas. Os principais eram: 

milho e feijão; os demais produtos, como fumo, cana e café eram menos produzidos. Desta 

forma a cidade recebeu o nome de “Celeiro do Vale”, “já que era do município que saía grande 

parte dos gêneros que abasteciam outros municípios da região, cujas terras estavam tomadas 

pela monocultura cafeeira” (CAMPOS, 2011, p.32). 

Devido ao crescimento da comercialização das produções agrícolas e de animais ao lado 

da Igreja da Matriz na hora da missa, houve a necessidade de concentrar a atividade em apenas 

um local, o Mercado Municipal. Parece que o pedido para essa realização teve “origem numa 

carta enviada em 1873 pelo vigário da cidade, Cônego Benjamin de Toledo Mello, ao Conselho 

Municipal”, informando que a atividade comercial atrapalhava o culto. (CAMPOS, 2011, p. 

35). 

O Mercado foi construído em 1885 tendo “um quadrilátero todo em arcadas, com a parte 

central inteiramente descoberta, sendo contornado por um corredor. Espaço que se destina à 

                                                           
6 Site: www.condephatt.sp.gov.br - acesso 12 jul 2013. 
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venda e troca de mercadorias, bem como para a veiculação de notícias.” (COMITÊ, 1997, p. 

45). 

Além das funções de venda de produções agrícolas, na época do Império também era 

no Mercado Municipal “onde os proprietários vendiam e trocavam a escravaria” (CAMPOS, 

2011, p.37). Além disso, era usado ainda como ponto de encontro, para “as ‘conversas de 

comadres’, o comentário da vida alheia, o relatório semanal que fazem de todos os 

acontecimentos dos bairros de onde vêm! Todos ficam a par de tudo” (AGUIAR, 2011, p.53). 

Mostrando sua dimensão social com a comunidade e sua relação com a preservação da 

identidade local. 

Mas, sua trajetória incluiu reformas, como a restauração pelo projeto aprovado pelo 

CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 

Turístico) – Processo nº 44.395/02 – em 15 de setembro de 2003, em que o Mercado 

permaneceu com seus portões fechados durante alguns anos, não permitiu mais que suas 

funções e características ocorressem, desmantalando toda e qualquer característica identitária, 

fazendo com que o cotidiano dos que ali trabalhavam e frequentavam fossem alterados, e com 

isso, que buscassem outros lugares que se identificavam para realizar suas atividades diárias. 

E como esperado, ao finalizar a restauração e seus portões abrirem novamente, aquele espaço 

não foi mais ocupado como antes, pois os que lá frequentavam, não se sentiam mais 

pertencentes ao local, desencadeando um resultado inverso ao esperado pelo poder público, 

que era o de restaurar para maior utilização do espaço dos moradores e principalmente para a 

espetacularização do patrimônio tombado nas festividades oferecidas aos turistas. 

Em 2010 houve uma enchente na cidade que cobriu por inteiro o Mercado Municipal 

(item 2.1 “Rodô no rio”) o que resultou em uma nova reforma. . Atualmente o Mercado 

Municipal ainda mantém suas funções e características (Fotos 3, 4 e 5), como barracas de 

frutas, verduras, comérico artesanal, bares, mas o poder público ainda tenta colocá-lo em plena 

atividade com as festividades locais e frequência dos moradores. 
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Fonte: Arquivo pessoal – 2010 

 

 

Foto 4 - Pátio interno aberto do Mercado Municipal 

 
Fonte: Acervo pessoal – 2010 

 

Foto 3 - Banca de verduras Mercado Municipal 
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Foto 5 - Fundos do Mercado Municipal 

 
Fonte: Acervo pessoal – 2010 

 

 Voltando à metade do século XIX, com a ascenção da economia, outras obras foram 

concluídas: a Igreja do Rosário, a Igreja da Matriz, a cadeia, e a câmara. (MOURA, 2009, 

p.102). 

A Igreja do Rosário, considerada na época como matriz da cidade, está localizada na 

parte alta da cidade e já passou por diversas reformas. A construção obedece, “em linhas gerais, 

ao estilo gótico, tendo apenas uma torre, ao centro. Suas paredes laterais são quase inteiramente 

tomadas por vitrais de magnífico efeito” (AGUIAR, 2011, p. 18). A foto 6 mostra a Igreja do 

Rosário no ano de 2010 após enchente e em 2014 após reforma e restauro. 

 Até o evento da enchente em 2010, a igreja estava fechada pelo poder público pelos 

riscos que poderia trazer a população pela sua má conservação. Foi aberta em caráter de 

urgência na tentativa de abrigar materiais de higiene, limpeza e alimentos que chegavam de 

doações nos dias da enchente em 2010 na cidade. Após a enchente, a Igreja do Rosário 

começou a ser restaurada e reformada. Como mostra a foto 6, ela mantém suas linhas gerais, 

mas a aparência física quanto a cor, está diferente, segundo os restauradores, essas foram as 

cores encontradas no restauro das paredes. 
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Foto 6 - Igreja do Rosário 

 
Fonte: acervo pessoal – 2010 e 2014 

 

Na mesma época de construção da Igreja do Rosário, foi construída a Igreja São Luis 

de Tolosa, pois houve um pedido da população à Câmara da cidade para a construção de um 

templo que pudesse abrigar mais fiéis, já que a Igreja do Rosário era pequena demais para o 

feito. Houve liberação desde que os moradores da povoação arcassem com a mão-de-obra 

(CAMPOS, 2011). A nova igreja foi construída com um estilo colonial, com duas torres altas, 

com belos vitrais e mármore de Carrara; está localizada na praça Dr. Oswaldo Cruz e faz parte 

do conjunto arquitetônico com os casarões do centro e hoje oficializada como a Matriz da 

cidade.  

Ao longo dos anos a Igreja da Matriz teve muitas reformas e “todas essas realizações 

são devidas à vontade inquebrantável e ao zelo e dedicação do vigário da paróquia” (AGUIAR, 

2011, p.17), Monsenhor Inácio Gióia que era um personagem importantíssimo na cidade e a 

estima por ele era tão grande que lhe foi conferido o título de “vigário perpétuo da terra de 

Osvaldo Cruz” (AGUIAR, 2011, p.17).    
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Foto 7 - Igreja da Matriz 

 
Fonte: Danilo Pereira - acervo pessoal - 2009 

 

O conjunto arquitetônico formado pelas três igrejas da época - Igreja da Matriz, Capela 

das Mercês e Igreja do Rosário mostram a força da dimensão religiosa e católica da cidade, 

predominante desde as primeiras povoações. Mas esse perfil, nas últimas décadas, tem se 

modificado, devido à entrada de grupos evangélicos, “durante muitos anos a religião católica 

foi a única existente e aceita oficialmente na cidade, no entanto, nas últimas décadas, esse 

quadro tem se alterado” (MOURA, 2009, p. 104). 

Dados do Censo de 20107 revelam que a quase totalidade dos moradores da cidade se 

declaram católicos; os demais se declaram evangélicos e espíritas. Mas a estreita relação com 

a Igreja Católica, hoje é diferente: “poucos habitantes mantem-se fortemente ligados à igreja 

católica, ao mesmo tempo em que preservam uma série de costumes e crenças características 

do catolicismo popular” (MOURA, 2009, p. 15). 

                                                           
7Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=355000&idtema=91&search=sao-

paulo|sao-luis-do-paraitinga|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-religiao-  Acesso em 15 out. 2013. 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=355000&idtema=91&search=sao-paulo|sao-luis-do-paraitinga|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-religiao-
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=355000&idtema=91&search=sao-paulo|sao-luis-do-paraitinga|censo-demografico-2010:-resultados-da-amostra-religiao-
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Outro dado que provavelmente venha confirmar a predominância da religião 

católica desse povo, é que a pesquisa sobre festas tradicionais de São Luiz do 

Paraitinga mostra o predomínio das festas religiosas sobre as demais festas. 

Desta forma, pode-se supor que elas podem estar sendo sustentadas pelo 

sentido de religiosidade católica do povo (BENETON, 2006, p. 120). 

As festividades da cidade são predominantemente de cultos religiosos católicos e há 

envolvimento litúrgico nas manifestações culturais, entretanto, com a inserção de outras 

religiões que em seu contexto não aceitam as prerrogativas católicas pode-se tornar a longo 

prazo preocupante à preservação dessas tradições. Caso a predominância religiosa se altere, 

levanta a seguinte questão: essa alteração poderia colocar em risco a cultura local? A questão 

cabe pois  a cultura local de São Luiz do Paraitinga articula com a dimensão religiosa e com a 

dimensão social nas manifestações culturais e festividades, uma vez que, a Igreja Católica 

sempre quis controlar totalmente as manifestações populares (organização e demais 

necessidades), mesmo já sendo de predomínio católico. Entretanto, para Santos (2008) a 

cultura popular tem força o suficiente para se manter viva, se perpetuar, e no caso de SLP,  

[...] a igreja católica nunca conseguiu brecar a relação direta que ocorre entre 

os indivíduos participantes das festividades com a esfera do sagrado. Por mais 

que esta instituição venha tentando modificar manifestações para justamente 

ter mais controle sobre os eventos, é muito difícil modificar práticas de 

populares. Novamente, na atualidade, está evidente a força da cultura popular 

e como ela é resistente no decorrer da história (SANTOS, 2008, p. 25). 

Para Santos (2008) a cultura popular tem força para manter a cultura mesmo diante das 

transformações da cidade, que ocorreu desde a fase áurea do café e o surto de plantação de 

algodão no Brasil que se iniciou no país a partir de conflitos internacionais que prejudicaram 

a plantação algodoeira internacional (CAMPOS, 2011, p.34). 

Esse panorama provocou mudanças expressivas no Vale do Paraíba e em São Luiz do 

Paraitinga, que recebeu na zona rural, por volta de 1873, a fábrica de tecido Santo Antônio 

(Bairro da Fábrica) que tinha uma grande rentabilidade na produção de tecidos. “Aproveitando 

os reflexos desse conflito na economia internacional, o Coronel José Domingues de Castro, 

irmão do Barão do Paraitinga8, resolveu construir essa fábrica” (CAMPOS, 2011, p.34).  

                                                           
8 O Barão de Paraitinga, o Sr. Manoel Jacinto Domingues de Castro era fazendeiro e político, filho do capitão 

Manoel Domingues de Castro, que era “chefe do Partido Conservador em São Luiz do Paraitinga e sua influência 

se estendia por uma vasta zona do antigo 3º distrito eleitoral, onde seu apoio era decisivo para qualquer candidatura 

aos cargos de eleição popular” (CAMPOS, 2011, p.30). 
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Devido ao fim da crise internacional e à má administração dos sucessores, a fábrica 

fechou em 1882. O interessante dessa fase é que muitos dos trabalhadores da fábrica de tecidos 

tinham sobrenomes franceses. “Para uns esses indivíduos são remanescentes, ou melhor, são 

descendentes dos antigos operários especializados, que a fábrica de tecidos mantinha em seus 

serviços” para outros, em Ubatuba havia uma colônia francesa que foi se desfazendo e por 

algum motivo “deixaram de cultivar as tradições e costumes de seus maiores. Dedicaram-se 

alguns, então à agricultura e, galgando a Serra do Mar, passaram para o município de São Luís” 

(AGUIAR, 2011, p.29). 

As alterações econômicas da região, com todo atendimento à população com as 

construções da época do Império, com as plantações agrícolas e com o trânsito das povoações 

que passaram pela cidade, não foram suficientes para mantê-la economicamente próspera, pois 

para o desenvolvimento do centro de São Paulo, iniciaram construções de ferrovias que 

visavam atender a demanda “no escoamento dos produtos agrícolas destinados á exportação e 

ao abastecimento interno” (SANTOS, 2008, p.70), e as vias abertas anteriormente por burros 

e bandeirantes começaram a não ter mais a mesma movimentação fazendo com que o perfil 

das cidades do Vale do Paraíba passassem por uma modificação em sua estrutura econômica. 

“Toda aquela cultura de tropas e a necessidade de cidades para o sustento do transporte feito 

por animais entravam em decadência” (SANTOS, 2008, p.70) devido ao trecho ferroviário que 

interligava Rio de Janeiro a São Paulo. Segundo SAIA (1973, p. 451) “com a entrada em cena 

da estrada de ferro, estaria decretada a irremediável decadência de São Luis, entregue então a 

sorte da produção local”, já que a ferrovia passava pelo Vale do Paraíba. 

Apesar das transformações sociais - a crise algodoeira e a implementação de ferrovias 

– São Luiz do Paraitinga construiu uma usina hidrelétrica, utilizando recursos de “um grupo 

de fazendeiros e comerciantes [que] se cotizou para construí-la, contando com uma pequena 

verba da Prefeitura” (CAMPOS, 2011, p. 40). A inauguração ocorreu em 1925; a luz era ligada 

“durante a noite, das 19h às 5 horas, no verão; e das 18h às 6 horas no tempo de inverno” 

(CAMPOS, 2011, p. 40) para abastecimento do município e esse processo durou cerca de 25 

anos (CAMPOS, 2001, p.5).  

No século XX, por volta de 1930, a cidade e região se voltam para a produção leiteira 

por causa da migração mineira. O gado, juntamente com a cultura de subsistência, se tornou 

uma das principais atividades econômicas da cidade. Essas modificações econômicas ao longo 

do tempo mostram uma instabilidade que afeta principalmente a população pobre da cidade. 

Segundo Santos (2008, p. 38), 
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[...] a história de São Luiz do Paraitinga é reveladora do poderio exercido por 

uma elite econômica frente a uma população extremamente pobre. 

Percebemos um movimento de troca destas elites conforme os ciclos 

econômicos locais – com destaque para o cafeeiro e o da pecuária leiteira – 

com os respectivos cargos de destaque políticos e sociais se readequando às 

novas situações (SANTOS, 2008, p. 38). 

 

A população mais pobre se adaptou às alterações econômicas da cidade; como não 

tinham recursos para contratar mão de obra, muitos lavradores auxiliavam uns aos outros para 

poderem se manter. “Nos diversos bairros rurais persistem determinados costumes decorrentes 

das relações de solidariedade dentro dos grupos de vizinhança que os formam. Tais costumes 

são, por exemplo, o dos dias trocados e mutirões” (PETRONE, 1959, p. 291).  

Na década de 1950 e 1960 o aumento populacional e as indústrias instaladas na região 

do Vale do Paraíba levaram muitos dos moradores a buscarem trabalho em outras cidades e os 

cultivos agrícolas e pecuários foram diminuindo, dando espaço a outra forma de renda, uma 

vez que as “indústrias de papel e celulose recentemente se instalaram na região para a plantação 

de eucalipto” (MOURA, 2009, p.15). O cultivo do eucalipto, por sua vez, estava ligado a 

grandes indústrias que adquiriram terras na região; sem alternativas, sitiantes arrendaram ou 

venderam suas terras para se manterem. “Este tipo de transação comercial tem se apresentado 

como sinônimo de êxodo rural, degradação ambiental, e fim da cultura caipira do município” 

(VIEIRA, 2008, p.42). Alguns embates foram travados entre ambientalistas, munícipes e 

agricultores contra as indústrias de papel e celulose: 

[...] instigado por uma ação civil pública, o judiciário local determinou o que 

chamaram de “congelamento” das áreas de plantio, desse modo, até segunda 

ordem, não é mais permitido o plantio de eucalipto, para além das áreas já 

cultivadas em São Luiz (VIEIRA, 2008, p 42). 

Apesar de a economia de São Luiz do Paraitinga ser baseada na agricultura de 

subsistência, na pecuária leiteira, no eucalipto e no comércio local - mercados, papelarias, 

farmácias - isso não é o suficiente para o desenvolvimento e crescimento da cidade, que 

precisou de um rumo para se manter e prosperar. 

Iniciou-se então, a valorização do patrimônio arquitetônico, que trouxe a ideia de 

preservação e a intenção de explorar, através do turismo, este patrimônio e tudo o que há por 

detrás das belas construções de época relacionada à cultura local: as tradições religiosas, as 

festividades que envolvem folclore e a “cultura caipira” como modo de vida dos que lá residem, 
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que será discutida no Item 2.2 O coração da encantada “terrinha”: cultura, patrimônio e 

turismo.  

“Durante os preparativos para a festa do segundo centenário da fundação do município, 

em 1969, um grupo de jovens, orientados pelo professor Luiz Pola Baptista (de São Luiz do 

Paraitinga), começou a perceber a importância do patrimônio cultural lá existente” (CAMPOS, 

2011, p. 46). Com a percepção da importância do patrimônio arquitetônico cultural e o que ele 

poderia prover para a cidade, o interesse de autoridades relacionadas com a cultura foi 

despertado.  

Diante da sua relevância histórica regional, das suas manifestações populares e seu 

conjunto arquitetônico, SLP foi reconhecida e tombada em 1982, como Patrimônio Histórico 

pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico 

e Turístico do Estado de São Paulo), compondo um dos maiores conjuntos arquitetônicos do 

Estado de São Paulo. A partir de novos olhares, a cidade começou a ser percebida pelo âmbito 

cultural. 

De acordo com o Comitê Pró Associação para o Desenvolvimento Cultural e Ambiental 

de São Luiz do Paraitinga (1997), que tem a intenção de apresentar a cidade de São Luiz do 

Paraitinga como cidade histórica e rica na sua diversidade cultural e ambiental, resgata a 

importância do patrimônio histórico:  

Esta herança ajuda-nos a resgatar o cotidiano, a situação econômica dos 

luizenses daquele tempo. Hoje em dia, mesmo usados para outras finalidades 

(como casas comerciais e bancos), esses bens continuam como parte 

integrante da comunidade, ligando o passado ao presente: e por isso o centro 

urbano de São Luiz do Paraitinga foi tombado[...] (COMITÊ, 1997, p. 15 e 

16). 

Na foto 8, a seguir, pode-se perceber o resultado desse tombamento. São construções do 

Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga. No casarão amarelo funciona, na parte de baixo, 

uma farmácia e em cima uma moradia. A segunda foto é a casa de um morador local. Na 

terceira podem ser vistos casarões do século 19; alguns funcionam como moradia e na parte de 

baixo de um deles há uma lan hous. A quarta foto também são de moradias e em um deles 

funciona um comércio de artesanato local, da Neca. 
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Foto 8 – Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga 

 

 

 

 
Fonte: acervo pessoal – 2009 

 

 

 Na foto 9, a seguir, vemos o coreto (chamado de coretinho), localizado no calçadão do 

centro da cidade, mais um exemplo da preservação patrimonial. 
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Foto 9 - Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga- “coretinho” localizado no calçadão da 

cidade 

 
Fonte: Acervo pessoal – 2014 

 

Para o CONDEPHAAT a preservação do patrimônio histórico teve como objetivo que 

“esse conjunto de bens continue fazendo parte da vida das pessoas, inclusive adquirindo novos 

usos e significados” e o tombamento teve como finalidade “preservar para a população bens 

de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e até afetivo. A intenção é impedir que 

esses bens venham a ser destruídos ou descaracterizados” 9.  

O tombamento de São Luiz do Paraitinga veio pelo CONDEPHAAT em 13/05/1982, 

por meio da Resolução 55 publicada no Diário Oficial, Seção I, 28/05/1982, páginas: 21, 22, 

23 e 24 (ANEXO 2).10 De acordo com o documento oficial do CONDEPHAAT, no artigo 1º: 

[...] fica tombado o Centro histórico de São Luís do Paraitinga, cuja 

delimitação e abrangência são descritas no artigo 2º dessa Resolução, como 

conjunto de importância especial e de interesse maior por possuir valores de 

ordem histórica, arquitetônica e urbanística que o situam de modo relevante 

                                                           
9 Disponível em: www.condephatt.sp.gov.br - acesso 12 jul. 2013. 
10idem a.  
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no Patrimônio Cultural do Estado de São Paulo (D.O.E., Seção 1, São Paulo, 

92 (098), sexta-feira 28 de maio de 1982). 

E diante da importância dada pelo órgão estadual quanto à preservação do patrimônio 

arquitetônico e cultural, relato como testemunha minha experiência quando ocorreu uma 

irreparável perda de material histórico e arquitetônico apresentado no item abaixo 2.1 “Rodô” 

no rio, termo utilizado para as justificativas após a catástrofe que assolou a cidade de São Luiz 

do Paraitinga na passagem de ano de 2009 para 2010. 
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2.1 “RODÔ” NO RIO 

 

 

A ENCHENTE 

Ditão Virgílio 

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 réveillon comemorava 

Enquanto a natureza 

Uma surpresa preparava 

Coisa muito, muito forte 

Que ninguém imaginava 

 

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... 

 

... Desta vez foi diferente 

Quando o ribeirão abaixou 

La das bandas de Cunha 

Uma grande enchente chegou 

Invadiu toda a praça 

Nossa cidade inundou... 

 

 

No ano de 2010 SLP passou por um marcante acontecimento que colocou todo seu 

patrimônio em risco de desaparecer. SLP é cortada pelo Rio Paraitinga (figura 2), que no 

período de chuvas fortes não suportam a vazão de água e ocorrem enchentes. Desde de 1967 a 

invasão das águas na parte baixa da cidade, “se tornaram periódicas, repetindo-se com 
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frequência cada vez maior” (CAMPOS, 2011, p. 49), mas a enchente de 2010 foi a pior de 

todas, nunca algo assim fora visto pelos moradores e turistas da cidade.  

O Rio do Chapéu, “num trajeto de aproximadamente 30 quilômetros, descem da altitude 

de uma região serrana até pouco mais de 700 metros, quando desemboca no Rio Paraitinga” 

(CAMPOS, 2011, p. 49), que desagua no rio Paraibuna, formando o rio Paraíba do Sul. 

 

Figura 2 - Hidrografia da Cidade São Luiz do Paraitinga 

 

Fonte: Prefeitura de São Luiz do Paraitinga11 

 

  Nesse desastre natural, o Rio Paraitinga transbordou devido à imensa quantidade de 

chuva na região. Na cidade de Cunha choveu muito e a cabeceira do Rio do Chapéu também 

recebeu um grande volume de água, desta forma, as margens não suportaram e o Rio Paraitinga 

atingiu a marca de 11 metros acima do seu nível normal. A cidade de São Luiz do Paraitinga 

fica em um vale e recebeu todo o volume de água das chuvas. Para uma melhor visualização, 

a Figura 3, mostra destacado em vermelho, o percurso normal do Rio Paraitinga dentro da 

cidade de São Luiz do Paraitinga.  

                                                           
11 Disponível em: http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/site/comunicacao/sinalizacao-turistica-em-sao-luiz-

do-paraitinga/ - Acesso 07 out 2013. 
 

http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/site/comunicacao/sinalizacao-turistica-em-sao-luiz-do-paraitinga/
http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/site/comunicacao/sinalizacao-turistica-em-sao-luiz-do-paraitinga/
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Figura 3- Percurso do Rio Paraitinga na cidade de São Luiz do Paraitinga 
 

 
Fonte: Google Maps12   

 

 

No dia 31 de dezembro de 2009 choveu durante todo o tempo e na madrugada do dia 01 de 

janeiro de 2010 as águas do Rio Paraitinga atingiram toda a parte baixa da cidade, impedindo 

todos de saírem da cidade; no dia 2 de janeiro a água já havia coberto os casarões, a praça 

central, o mercado municipal, as escolas e todas as casas que ali estavam.  A Foto 10 mostra o 

percurso do Rio Paraitinga e as áreas atingidas pela enchente que teve início na madrugada do 

dia 01 de janeiro de 2010. 

 

                                                           
12 Disponível em: https://maps.google.com.br/. Acesso em 13 ago. 2013. 

https://maps.google.com.br/
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Foto 10 - Percurso do Rio Paraitinga e áreas atingidas pela enchente 

 
Fonte: Webventure – SOS Sâo Luiz do Paraitinga13  

 

 A cidade tem duas empresas de rafting e seus membros em um primeiro momento 

trabalharam dia e noite para resgatar a população, levando-a para o lugar mais alto do 

município. Momentos de tensão conforme descrição dos membros do rafting:  

[...] a gente salvou uma pessoa ali na rua do mercado... o cara tava no 

mezanino da casa dele, nunca achava que a agua ia chegar naquele nível. A 

gente passou o com o bote a luz da cidade tava toda apagada... e viu que a luz 

tava passando por debaixo do batente da porta; passando uma lanterna. Falei: 

aqui, ó; Tem gente aqui! Ai tava eu, o Marcelo e o Diogo e a gente parou. A 

casa não tinha forro, foi o tempo da gente encostar o bote, arrancar as telhas... 

a esposa dele estava segurando as duas filhas, ele tentando empurrar um 

pouco, mas ele não conseguia, né? Porque não sabia nadar, nem a esposa, e 

eles estavam com a água quase na altura do pescoço... Foi tempo de tirar as 

duas filhas, a esposa, ele ... Deu uns 10, 15 minutos a água cobriu a casa, a 

casa ficou submersa. Isso dai vou levar pro resto da vida; isso dai nunca mais 

vou esquecer. Ele me encontra até hoje e me paga uma cerveja [...] (risos). 

(Entrevista com Guga) 14 

 

 Nos primeiros dias da enchente, não havia como entrar ou sair da cidade, todos estavam 

focados nos resgates e cuidados com os que foram resgatados. 

                                                           
13 Disponível em: http://www.webventure.com.br/comunidade/blog/home/id/9/idCat/6/?pag=3 – acesso em 02 fev 

2013. 
14 Entrevista com Elder Ivo Rodrigues da Silva - Guga – out. 2013.  

http://www.webventure.com.br/comunidade/blog/home/id/9/idCat/6/?pag=3
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Foto 11 - Grupo de Rafting fazendo resgate na enchente 

 
Fonte: Prefeitura de São Luiz do Paraitinga15 

 

Para todos os lados só se via água, perplexidade, choro, aflição e muito medo. Casarões 

destruídos, população desalojada, sem luz, sem água e comida escassa.  Os moradores que não 

tiveram suas casas atingidas abriram suas portas em um gesto de solidariedade e abrigaram, 

tanto os moradores da cidade, como os turistas que ali estavam por causa do Ano Novo16.  

Aos poucos os suprimentos das casas foram acabando e a situação ficando cada vez 

mais insustentável, pois já não havia mais água. Então apareceu uma figura ilustre da cidade, 

o “Bozó” – Benedito de Paulo da Rocha, um senhor criado em São Luiz do Paraitinga que anda 

pela cidade vestido de zorro, com seu cavalo, dizendo: Linda, maravilhosa, Jesus te ama e eu 

também! (Fotos 12 e 13). 

                                                           
15 Disponível em: http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/site/a-cidade/historico/anjos-e-herois-do-rafting/ 

Acesso em 07 out. 2013. 
16 Eu estava presente na cidade no momento da enchente. Fui passar o Ano Novo 2009 para 2010 com meus amigos 

da cidade. Uma experiência relatada: dois dias sem banho e sem comer... até chegar uma marmita com arroz e 

macarrão com molho, dividi com mais dois amigos homens – foi o melhor que já comi! Na casa em que fiquei 

abrigada, vivam apenas duas pessoas, logo alimento apenas para duas pessoas, mas com a enchente esta família 

abriu as portas para todos que precisaram. Quando começamos a receber os alimentos de doação, me lembro de 

estar na fila para receber pão e ao chegar a minha vez, tinha restado apenas um. A primeira coisa que me veio a 

cabeça, como alimentar todos que estão na casa abrigados com apenas um pão? Lembrei-me da passagem bíblica 

sobre a multiplicação... e foi o que pedi! 

http://www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br/site/a-cidade/historico/anjos-e-herois-do-rafting/
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Foto 12 - Bozó vestido de zorro  

 
Fonte: Daniel Cabral – acervo pessoal - 2009 

 

 

Foto 13 - Bozó montado no cavalo vestido 

 
Fonte: Carolina Bordon – acervo pessoal - 2011 
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Eu se visto de zorro, pra fazer um folclore pra São Luiz porque São Luiz é 

uma cidade turística é uma cidade... (interrupção)... então, faço um folclore 

pra São Luiz do Paraitinga, é uma cidade, ela é a primeira cidade caipira do 

Brasil e ninguém fez isso! Ninguém restora o caipira Luizense”. “Eu quero 

pra turismo em São Luiz, para criançada fazer um folclore um aue... que 

cidade tem que ter turismos, o que é turismo? Trazer a população... - 

Criançada... Nossa! O Zorro tá ali...Campos do Jordão, a turma anda de 

charrete, a turma faz aquele bondinho, é Santo Antônio do Pinhão, você chega 

lá e tem a festa do pinhão, Cunha festa do pinhão, então cada história do Vale 

do Paraíba tem o seu... Em Taubaté tem Monteiro Lobato... que é...o 

Mazzaropi , então São Luiz do Paraitinga eu faço essas personalidade pra isso, 

pra criançada, pra eu também sou uma criança... (Entrevista sobre a figura do 

Zorro com Bozó Benedito de Paulo da Rocha – out/ 2013). 

Essa pessoa que, para quem não conhece pode parecer “louca”, foi um dos poucos que 

não tiveram sua propriedade invadida pelas águas e com seu jeito “amoroso” de lidar com a 

vida, não mediu esforços e, dia após dia recebeu em sua propriedade os desabrigados; com a 

ajuda de seus amigos e familiares, levava também água até os necessitados.  

 

Eu abri a minha propriedade com a minha família, tudo lá em casa. A gente... 

tinha uma nascente de água, foi a população, fui acolhendo e agradecendo 

todo mundo que foram chegando que não tinha os alimentos, eu falei tudo que 

oceis puder vai trazendo a minha mãe vai cozinhando, oceis tem lugar pra 

oceis ficar [...]  

A gente, como o rafting e os irmãos tinha todo mundo, entendeu? Era um 

grupo, era um grupo unido e não podia ir de um jeito ia do outro, moça! [...] 

A única coisa que eu quero numa propriedade, que nem eu tenho lá em casa; 

lá eu tenho 9 minas d’água, uma mina d’água foi salva pra todo mundo e o 

padre Tarcísio foi lá quando era vivo, ele foi lá na mina d’água abençoar a 

minha mina d’água[...]  

uma moça gestante ficou no nosso quarto, era a esposa do Eli do Pedro 

Domingo, aonde desceu os aviões tudo em casa e transportou ela! Dirceu Ivo, 

seu Dirceu Ivo foi transportado, Seu Ditinho Domingues, que é o pai do 

“Quica” foi transportado de avião [...].  

(Entrevista sobre a enchente realizada com Bozó –Benedito de Paulo da Rocha 

– out/ 2013). 
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Aos poucos foram chegando, por helicóptero, suprimentos que eram encaminhados à 

casa paroquial para abastecer a população: primeiramente idosos e crianças, em sequência 

mulheres e homens.  

 

 

Foto 14 - Bozó e D. Lica, sua mãe – Ao fundo, helicóptero da Polícia Militar no sítio da família. 
 

 
Fonte:  G1 Fotos de ajuda em Paraitinga17  

 

 

  Um desastre imensurável que abalou a todos. Mas, para muitos ainda poderia acontecer 

mais incidentes, a Igreja Matriz – São Luis de Tolosa, marco e referência na cidade pela 

predominância católica, localizada no centro histórico, uma igreja enorme, imponente, como 

se tivesse sido construída para mostrar o devido respeito que a ela se deve... Ruiu. 

 

                                                           
17 Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/0,,GF79254-5605,00EJA+GALERIA+DE+FOTOS+DA+AJUDA  +EM+ 

PARAITINGA.html. Acesso em: 12 out. 2013. 
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Foto 15 - Igreja Matriz 

 
Fonte: Danilo Pereira - acervo pessoal – 2009 

 

 

Foto 16 - Igreja da Matriz e Coreto central - Elpídio dos Santos 

 
               Fonte: Murilo Moreiro18 - acervo pessoal - 2009 

 

Aos olhos impotentes, de todos: primeiro uma torre, depois a outra, depois as paredes e 

por fim sobraram apenas duas colunas. Um marco na vida dessa população! O desespero foi 

                                                           
18 Disponível em: - http://www.flickriver.com/groups/saoluisdoparaitinga/pool/interesting/. Acesso em 10 out. 

2009 

http://www.flickriver.com/groups/saoluisdoparaitinga/pool/interesting/
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geral, gritos, lágrimas... Parecia que eles podiam perder tudo, menos a Igreja. Era como se ela 

tivesse o poder de dar segurança a todos que ali viviam e estavam. 

 

Foto 17 - Coreto Elpídio dos Santos, na Pça Osvaldo Cruz, com os escombros da Igreja 

Matriz ao fundo. 
 

 
Fonte: Sérgi Neves19 - 2010 

 

Foto 18 - Padre Edson olhando a Igreja da Matriz após enchente 

 
Fonte: Uol – Desastre em São Luiz do Paraitinga20  

                                                           
19Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,cultura-unida-em-prol-de-sao-luiz-do-

paraitinga,492254,0.html . Acesso 15 jan. 2010. 
20 Disponível em: http://noticias.uol.com.br/album/100103_album.jhtm#fotoNav=25. Acesso em: 15 mai. 2012. 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,cultura-unida-em-prol-de-sao-luiz-do-paraitinga,492254,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/arteelazer,cultura-unida-em-prol-de-sao-luiz-do-paraitinga,492254,0.htm
http://noticias.uol.com.br/album/100103_album.jhtm#fotoNav=25
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A cidade tem quatro Igrejas católicas: a do São Benedito, não destruída pela enchente e 

que abrigou mantimentos e pessoas; a do Rosário, também não foi destruída e abrigou 

mantimentos e pessoas por um tempo; mas nela não podia ficar, pois corria risco de desabar 

por problemas estruturais, a Igreja Matriz descrita antes e a Capela das Mercês que pude ver 

desmoronar e sumir dentro das águas.  

Ela já estava quase completamente submersa. Eu sozinha, perplexa, observando os 

“meninos” do rafting resgatando pessoas, quando um deles gritou: - “Cuidado! Vai cair! Olha 

a água!” Eles se seguraram fortemente no bote; eu levei minhas mãos à cabeça e chorei. O som 

do desmoronamento dentro da água, a onda que se criou... Esse som e essa imagem jamais 

sairão da minha cabeça. 

 

 

Foto 19 - Capela das Mercês após abaixar as águas da enchente de 2010. 

 
Fonte: acervo pessoal - 2010 
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Foto 20 - Capela das Mercês após reconstrução da enchente 

 
Fonte: acervo pessoal - 2014 

 

A água começou abaixar por volta do dia 06 de janeiro de 2010. Todo a população que 

precisava foi resgatada e felizmente não houve mortes de pessoas nesses dias de enchente, mas 

de muitos animais. Contudo, há relatos de muitas mortes pós-enchente, por depressão. Pessoas 

que viram suas vidas mergulhadas em águas barrentas sem ver uma solução para seu problema 

de moradia, trabalho e vida. Essa é uma realidade que está intimamente relacionada a 

identidade e a preservação da mesma.  

Segundo dados do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, a 

“devastadora enchente atingiu cerca de 400 imóveis históricos e arruinou completamente mais 

de 20 edificações”21; mesmo destruída a cidade ou boa parte dela, os moradores da cidade e 

região e os turistas se uniram em prol do reestabelecimento do município, pois perderam tudo 

que tinham construído e até serem roubados por saqueadores em suas casas derrubadas o 

foram.  

Apesar de todos os acontecimentos, a cidade resolveu manter parte de sua tradição 

cultural. Colocou blocos nas ruas no carnaval do mesmo ano, com autorização da defesa civil 

e em lugar apropriado; assim foi realizado o carnaval mais singelo dos últimos tempos, sem 

carro de som, apenas com instrumentos e foliões cantando suas marchinhas pelas ruas de 

paralelepípedo. Houve alguns protestos de moradores contra a retomada das festividades na 

                                                           
21Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=15228&sigla=Noticia &retorno 

=detalheNoticia. Acesso em: 16 mai. 2013. 
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cidade, mas essa situação foi superada. Este carnaval, especificamente, foi para os voluntários, 

oferecido àqueles que tanto dispuseram de seu tempo para ajudar quem nem conheciam, para 

os meninos do rafting que resgataram sozinhos a população e para acalentar e reforçar aos 

moradores desolados, que era possível recomeçar e continuar. 

Após a enchente, a cidade de São Luiz do Paraitinga necessitou de ampla ajuda, tanto 

de voluntários, empresas privadas e do Governo Estadual para poder se reerguer. 

Em 2014 a cidade está quase que por completa reconstruída. Pode-se dizer que alguns 

pontos ainda estão como um campo de construção, mas já é possível dar todo o apoio aos seus 

moradores e receber turistas. As famílias que perderam suas casas receberam22 outra do 

governo; foi construído um conjunto popular de casas “erguidas pelo sistema construtivo RBS 

(Royal Building Systems) - Concreto – PVC” 23 que se tornou um novo lar. 

 

Foto 21 - Moradia popular, construída para os moradores que perderam suas casas na 

enchente 

 
Fonte: Brasken24  

                                                           
22 Os beneficiados assinaram um termo de permissão de uso onerosa, válido por 12 meses, com opção de compra 

e venda, e pagarão taxa de ocupação de R$ 76,50. Após esse período, as famílias assinam os contratos de 

financiamento e vão pagar prestações subsidiadas pelo Governo e calculadas de acordo com a renda familiar. O 

valor pago pela taxa de ocupação também é debitado do total. 
23 A ABCP, em parceria com a CDHU, a Braskem e a Royal do Brasil Technologies, forneceu orientação técnica 

durante a construção das casas, erguidas pelo sistema de paredes de concreto com fôrmas fixas de PVC. A técnica, 

desenvolvida pela Royal e chamada RBS – Royal Building Systems, utiliza perfis leves de PVC encaixados por 

módulos, deixando um vão livre, oco, preenchido com concreto e aço estrutural. No Canadá, o sistema é conhecido 

como “Casa de PVC”. O nome concreto PVC deve-se à Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP). 

Disponível em: http://www.abcp.org.br/conteudo/imprensa/populacao-de-sao-luiz-do-paraitinga-recebe-151-

casas-em-concreto-pvc - acesso em 25 set. 2013. 
24Disponível em: http://www.braskem.com.br/site.aspx/Braskem-News-Detalhe?codNews=1u2fqf5jLR4=- 

Acesso em: 20 ago.2012. 
 

http://www.abcp.org.br/conteudo/imprensa/populacao-de-sao-luiz-do-paraitinga-recebe-151-casas-em-concreto-pvc
http://www.abcp.org.br/conteudo/imprensa/populacao-de-sao-luiz-do-paraitinga-recebe-151-casas-em-concreto-pvc
http://www.braskem.com.br/site.aspx/Braskem-News-Detalhe?codNews=1u2fqf5jLR4=-%20Acesso%20em:%2020
http://www.braskem.com.br/site.aspx/Braskem-News-Detalhe?codNews=1u2fqf5jLR4=-%20Acesso%20em:%2020
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Quanto aos casarões do centro histórico, alguns receberam incentivos do Governo do 

Estado de São Paulo25 para a reconstrução; outros, por conta própria, estão reformando e alguns 

moradores que tiveram suas casas destruídas, sequer levantaram mais as paredes, há casas 

abandonadas; as casas, um pouco mais distantes do centro também estão no processo de 

reforma.   

No centro desse campo de construção está a Igreja da Matriz, que teve sua reconstrução 

baseada no intuito de preservar o imaginário dos luisenses, pois como não ocorreu na reforma 

anteriormente descrita quanto ao Mercado Municipal em que foi realizada a reforma de portões 

fechados destituindo o local dos moradores, no caso da reconstrução da Igreja Matriz, foi ao 

contrário. Criaram um campo reconstrução aberto, em que a população acompanhada por 

técnicos e com horário estipulado puderam visitar o interior da Igreja para observar o que estava 

acontecendo dentro daquele patrimônio de imensa representatividade na vida pessoal deles e na 

comunidade em geral. Nas fotos 22 e 23 é possível verificar que as estruturas de metal são 

idênticas aos contornos da Igreja antes de cair. Com o intuito de preservar a memória para que 

a população sofra menos e que o patrimônio permaneça preservado. A Igreja foi reconstruída 

com grande parte de seus tijolos e materiais resgatados pós-enchente e reinaugurada em 16 de 

maio de 2014 (foto 24). 

                                                           
25 Disponível em: http://internet.comunicacao.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=212072 Acesso em 25 set. 

2013. 

http://internet.comunicacao.sp.gov.br/spnoticias/lenoticia.php?id=212072
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Foto 22 - Reconstrução da Igreja Matriz 

 
Fonte: acervo pessoal – 2010 

 

 

Foto 23 - Reconstrução da Igreja Matriz 

 
Fonte: acervo pessoal – 2013 
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Foto 24 - Igreja Matriz reconstruída 

 
Fonte: José Assis - acervo pessoal – 2014 

 

O Mercado Municipal foi limpo e reorganizado, mas é possível ver a umidade nas 

paredes, devido à imersão nas águas do rio. 
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Foto 25 - Mercado Municipal pós-enchente 2010 

 
Fonte: acervo pessoal – 2010  

 

Após a enchente muito foi feito para a reconstrução da cidade, com ajuda de empresas 

privadas, governo e muitos voluntários. Entretanto, a cidade ainda tem seus “problemas”. O 

Rio Paraitinga, nos tempos de chuva, ainda sobe alguns metros e atinge uma pequena parte da 

cidade; essa situação tem sido coibida com o aprofundamento da calha do rio, mas ainda não 

é o suficiente, o que faz a todos ter atenção permanente.  

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e  Conselho de Defesa 

do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico - CONDEPHAAT juntamente 

com outros órgãos realizaram ações para auxílio na reconstrução e recuperação do patrimônio 

arquitetônico. 

No mesmo ano (2010) São Luiz do Paraitinga foi tombada pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional - IPHAN26 responsável por “preservar, divulgar e fiscalizar os 

bens culturais brasileiros, bem como assegurar a permanência e usufruto desses bens para atual 

                                                           
26Disponível em: http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3263 Acesso 16 mai. 2013. 

http://www.iphan.gov.br/baixaFcdAnexo.do?id=3263
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e as futuras gerações” 27 e “salvando do desaparecimento um legado considerável para a cultura 

nacional” 28. 

 

 

A Enchente 

Ditão Virgílio 

... a companhia de Rafiting 

Pelas mãos de Deus guiadas 

Salvaram muitas vidas 

Que iam morreo afogadas 

Mesmo com o desastre 

A cidade é abençoada 

Quando as águas baixaram 

Era um cenário de guerra 

Parecia um bombardeio 

Que destruiu toda a terra 

Uma cidade fantasmo 

Encostada ao pé da Serra. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
27Disponível em http://www.iphan.gov.br/montarPaginaSecao.do?id=10&sigla=Institucional&retorno=paginaIphan – 16 mai. 

2013. 
28Disponível em http://www.iphan.gov.br/montarPaginaSecao.do?id=10&sigla=Institucional&retorno=paginaIphan Acesso 

em 16 mai.2013. 

http://www.iphan.gov.br/montarPaginaSecao.do?id=10&sigla=Institucional&retorno=paginaIphan
http://www.iphan.gov.br/montarPaginaSecao.do?id=10&sigla=Institucional&retorno=paginaIphan
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2.2 O CORAÇÃO DA ENCANTADA “TERRINHA” - CULTURA, PATRIMÔNIO E 

TURISMO 

 

 

Só anda de pé no chão 

Sua cinta é de imbira 

O virado de feijao 

Mistura com cambuquira 

Ele cuida bem da terra 

Se orguia de sê caipira 

Só põe o seu butinão 

Quando vai dança catira 

(Caipira de verdade - Ditão Virgílio) 

 

 

A denominação a esse item é referente ao cerne desta cidade chamada por muitos turistas 

de forma carinhosa de “terrinha”. Este cerne é composto por sua diversificada cultura, 

patrimônio material e imaterial e as possibilidades de turismo que compõe a formação dessa, 

para muitos, encantadora cidade. 

Analisando a história cultural da cidade, é preciso lembrar como se deu a construção de 

sua cultura, cultivada desde os tempos da colonização e preservada pela população mais antiga, 

nas manifestações populares e nas tradições religiosas apresentadas nas festividades da cidade. 

Antes, é necessário observar que a cultura “é, com efeito, o processo pelo qual o homem 

transforma a natureza, bem como os resultados dessa transformação. No processo de auto 

produzir-se, o homem produz simultaneamente e em ação recíproca, a cultura” (SAVIANI, 

1978, p.52), mostrando que não existe separação entre o homem e cultura, pois ambos 

dependem um do outro para existir. 

A cultura é a produção do agir humano, é a interlocutora do homem com a sociedade, 

podendo ser entendida como uma forma de vida de um lugar, de uma população específica, 

“identificando-se por um modo de vida próprio no qual o povo desenvolve uma religião, um 

modo de fazer política, uma língua” (BENETON, 2006, p.48). 

Em São Luiz do Paraitinga não é diferente, é uma cidade tradicionalmente católica, que 

tem festividades mensais dedicadas aos santos e que sobrevive hoje, em quase sua maioria do 

turismo que essas festas atraem. Pensar cultura em São Luiz do Paraitinga é pensar na 

diversidade, é pensar no “conjunto das práticas, das técnicas, dos símbolos, e dos valores que 

se devem transmitir às novas gerações para garantir a reprodução de um estado de coexistência 
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social” (BOSI, 1992, p.16), é pensar na complexidade que envolve esse conceito, nos fatores 

que o fazem se construir e perpetuar. 

[...] o complexo de significados [de cultura] indica uma argumentação 

complexa sobre as relações entre o desenvolvimento humano geral e um modo 

específico de vida, e entre ambos e as obras práticas da arte e da inteligência. 

É particularmente interessante que, na arqueologia, e na antropologia cultural, 

a referência de cultura ou a uma cultura aponte primordialmente a produção 

material, enquanto na história e nos estudos culturais a referência indique 

fundamentalmente os sistemas de significação ou simbólicos. Isso confunde 

amiúde, mas, ainda mais frequentemente, esconde a relação central das 

relações entre produção “material” e “simbólica” (WILLIANS, 2007, p.122). 

A intenção de estabelecer o conceito de cultura nessa pesquisa está relacionada ao 

comportamento social da população de São Luiz do Paraitinga. Diferentemente do conceito de 

cultura erudita que se relaciona aos conhecimentos apreendidos, nas escolas, nas faculdades 

ou em outros contextos específicos. A população de São Luiz do Paraitinga tem em sua 

configuração educacional nove escolas, que vão da Educação Infantil até o Ensino Médio. Os 

moradores que quiserem estudar além do oferecido, precisam ir a outras cidades para 

alcançarem seu objetivo. Desta forma, muitos não continuam os estudos e permanecem na 

cidade, nas lavouras, nos comércios locais e na disseminação da cultura local que aprenderam 

com suas famílias e amigos. 

Por isso, o conceito de cultura nessa pesquisa volta-se ao conhecimento adquirido pela 

tradição (predominantemente oral). A cultura a que me refiro, é a “cultura” do comportamento, 

a “cultura” das caraterísticas, a “cultura” da tradição, a “cultura” de preservação, “a cultura, 

enquanto elemento de sustentação da sociedade e patrimônio dos sujeitos que a constituem” 

sendo “preservada e transmitida exatamente porque não está incorporada no patrimônio 

natural” (RIOS, 2001, p. 34).  

Como aponta Bosi (1992), mesmo nas “sociedades demasiadamente urbanizadas a 

cultura foi tomando também o sentido de condição de vida mais humana, digna de almejar-se, 

termo final de um processo cujo valor é estimação” (p.16). 

E essa cultura constituída por diversas peculiaridades e valores, identifica-se por um 

diversificado leque de tradições e folclores, dentro da chamada cultura caipira, que formada 

por modos de vida, de culinária que remete a “comida de casa”, o arroz com feijão e farinha, 

sem requintes e que satisfaz e alimenta a todos; a simplicidade que os indivíduos do interior 

têm, as lendas, “a vestimenta, o modo caipira de falar, a gestualidade, a corporeidade, as 
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convenções de gênero..., a utilização de instrumentos musicais” (CARVALHO, 2004, p.16). 

Essas características ajudam a compor de uma forma suave o jeito “caipira” de ser. 

 
Caipira seria o aldeão; neste caso encontramos o tupi-guarani ‘capiâbiguâra’. 

Caipirismo é acanhamento, gesto de ocultar o rosto: neste caso temos a raiz ‘cai’ 

que quer dizer: ‘gesto de macaco ocultando o rosto’. ‘Capipiara’, que quer dizer 

o que é do mato. Capiã, de dentro do mato: faz lembrar o ‘capiau’ mineiro. 

‘Caapi’ – trabalhar na terra, lavrar a terra – ‘caapiára’, lavrador. E o caipira é 

sempre lavrador. Creio ser este último caso o mais aceitável, pois ‘caipira’ quer 

dizer ‘roceiro’, isto é, lavrador... (Pires, apud Brandão, 1983, p. 11) 

 

A cultura caipira é compreendida como forma de vida, sendo vista como símbolo de 

pobreza e isolamento dos centros urbanos, como os que trabalhavam nas lavouras e se 

distraiam em reuniões em seus bairros29 e que tinham como característica fundamental, como 

Candido (1987) aponta, um mínimo vital e mínimo social sem haver necessidade de produções 

para o mercado urbano, referindo-se ao mínimo vital como o da alimentação e ao mínimo social 

a convivência entre suas famílias e vizinhos do bairro. 

Essa tradição se expressava de diferentes maneiras. Podia envolver apenas 

algumas pessoas, como na escolha de um casal para batizar o filho; mobilizar 

dezenas de pessoas como nos mutirões de preparo ou colheita da lavoura, na 

construção de uma estrada ou ponte, na barreação de uma casa para os noivos, 

reformar a morada de um idoso ou de uma família necessitada; também para 

construir ou fazer a manutenção da capela do santo padroeiro do bairro; e 

podia ainda envolver milhares de moradores de todo o município, como 

quando se organizavam para realizar uma grande comemoração religiosa, 

como a festa do Divino Espírito Santo (CAMPOS, 2011, p. 26). 

Observa-se que o espírito solidário é o que conduz esse modo de vida, uns ajudando aos 

outros em suas dificuldades, como se todos pertencessem à mesma família. Apesar das grandes 

modificações urbanas, da economia, da forma de sobrevivência, do trabalho, esse modo de 

viver parece ainda estar presente, doando o pouco que se tem ao próximo e em sua forma de 

lidar com os recursos naturais. 

 

A sociedade caipira tradicional elaborou técnicas que permitiram estabilizar 

as relações do grupo com o meio (embora em nível que reputaríamos hoje 

precários), mediante o conhecimento satisfatório dos recursos naturais, a sua 

exploração sistemática e o estabelecimento de uma dieta compatível com o 

mínimo vital – tudo relacionado a uma vida social de tipo fechado, com base 

na economia de subsistência (CÂNDIDO, 1987, p. 36). 

                                                           
29 “O termo bairro parece ligado diretamente à área caipira” (CAMPOS,2011, p. 26). 
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A prática da cultura caipira pode ser vista durante o ano inteiro em São Luiz do 

Paraitinga, que no século XX sofreu com a “europeização” que impunha outros padrões 

estéticos, transformando o caipira em “não civilizado”, sofrendo preconceito em seu próprio 

lugar, tornando-se um estereótipo negativo. “Homem ou mulher que não mora na povoação, 

que não tem instrução ou trato social, que não sabe vestir-se ou apresentar-se em público [...] 

Habitante do interior, canhestro e tímido, desajeitado, mas sonso [...]” (CASCUDO, apud 

BRANDÃO, 1983, p. 10), características tais apresentadas com as mudanças econômicas, com 

a expansão das atividades comerciais e com as indústrias nos grandes centros. Mas com tantas 

alterações econômicas que também adentram  a zona rural, Cândido aponta que, 

 
A cultura do caipira, como a do primitivo, não foi feita para o progresso; a sua 

mudança é o seu fim, porque está baseada em tipos tão precários de 

ajustamento ecológico e social que a alteração destes provoca derrocada das 

formas de cultura por eles condicionada. Daí o fato de encontrarmos nela uma 

continuidade, uma sobrevivência das formas essenciais, sob transformações 

de superfície que não atingem o cerne senão quando a árvore já foi derrubada 

– e o caipira deixou de o ser (1987, p. 82/83). 

 

Cândido (1987) se refere à possibilidade de “acabar” o caipira e sua cultura mesmo com 

a tentativa de em algumas cidades do interior paulista serem valorizados por aqueles que os 

veem como fruto de trabalho, de esforço, de admiração, pela simplicidade e pela forma de 

viver. Como por exemplo, as lendas30 produzidas e reproduzidas que refletem essa cultura. 

Algumas, “são semelhantes às que correm todo o país, e outras são peculiares às diversas 

regiões, cada uma com seu significado, seu sentido misterioso” (AGUIAR, 2011, p. 29).  

Há também outras diversões populares que compõem a “cultura caipira”, como a 

Cavalhada que teve início por volta do século XVII e que era constituída pelos moços de “boas” 

famílias. É um torneio com montaria a cavalos simulando a batalha entre os Cruzados e os 

Mouros, disputando a posse pela Terra Santa.  

O fim desse torneio era marcado por duas ou mais horas de exibições 

equestres, nas quais todos os cavaleiros tomavam parte. Faziam-se, assim, 

voltas ornamentais, curvas concêntricas, galopes a dois e outras 

demonstrações para divertir o povo, que se apinhava nas sacadas dos sobrados, 

                                                           
30 “Em toda parte, o canto da coruja é tido como presságio de morte; aqui também, onde chegaram a apelidar essa 

ave de “corta-mortalha”. Esfregando o bico, a coruja produz um “tric-tric”, acompanhado de um chiado mais ou 

menos prolongado. Daí lhe veio tal nome, pois alguém descobriu que esse ruído representa uma pessoa cortando 

tecido e rasgando pano... para a mortalha!” (AGUIAR, 2011, p. 30). 
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na escadaria da igreja e em todas as calçadas que formam o Largo da Matriz 

(AGUIAR, 2011, p. 37). 

Foto 26 - “Palhaço” Cavalhada 

 
Fonte: Maira Leilane – acervo pessoal - 2014 
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Foto 27 - Cavaleiros na Cavalhada 

 
Fonte: Maira Leilane – acervo pessoal – 2014 

 

 

Nessa mistura de tradições, a cultura popular, a cultura caipira e o folclore muitas vezes 

podem ser confundidos no mesmo conceito, apesar de fazerem parte um do outro. 

A cultura popular é muitas vezes confundida com folclore, no entanto a cultura 

popular, como folclore, recupera invariavelmente a ideia de “tradição”, seja 

na forma de tradição-sobrevivência, seja na perspectiva de memória coletiva 

que age dinamicamente no mundo da práxis (BENETON, 2006, p.50). 

 Folclore, pela sua estrutura linguística, quer dizer “saber do povo” e “um campo de 

estudos” (CAVALCANTI, 2008, p.21), pois é formado ao longo da história e sua compreensão 

varia de acordo com a época. Apresentado na história como agregador pós-guerra, pois unia 

os países que tinham o mesmo perfil, “é visto como fator de compreensão entre os povos, 

incentivando o respeito às diferenças entre nações que partilham de um mesmo contexto 

internacional” (CAVALCANTI, 2008, p.23). Para Cascudo, “o folclore sendo uma cultura do 

povo, é uma cultura viva, útil, diária, natural. As raízes imóveis no passado podem ser evocadas 

como indagações da antiguidade” (1969, p.12). 
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O folclore pode ser considerado como a autenticidade de um país, e com a modernização 

da sociedade e com aparatos tecnológicos divergentes e distintos do perfil folclórico 

(brincadeiras de roda, danças, folias) a sua preservação pode ser prejudicada, pois o contexto 

social pode não promover a continuidade folclórica, embora nele “se encontram os elementos 

culturais autênticos da nação” (CAVALCANTI, 2008, p.23). 

Em São Luiz do Paraitinga as festividades como a festa do Divino e a festa junina, são 

enriquecidas por manifestações folclóricas como a dança do sabão e a dança do caranguejo, 

“as danças típicas como catira, moçambique, fitas (Foto 28), balaio, jongo, mulher de pinga, 

folias de reis, e ainda a cavalhada que simboliza a luta medieval entre Mouros e Cristãos” 

(COMITÊ, 1997, p. 17). Nas festas religiosas e profanas, além da presença das danças e outras 

atividades, não faltam o Casal de Gigantes “João Paulino e Maria Angu” (Foto 29), que 

alegram o ambiente e principalmente as crianças (COMITÊ, 1997, p. 17). 

 

Foto 28 - Dança de Fita 

 
Fonte: Carolina Bordon – acervo pessoal - 2009 
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Foto 29 - Bonecões Maria Angu e João Paulino 

 
Fonte: Carolina Bordon - acervo pessoal – 2009 

 

 

Outro elemento do folclore é o Jongo (Fotos 30 e 31) que é considerado “quase um 

torneio espiritual, interessante na forma e no fundo, é quase o “catira” ou “cateretê”, o 

“desafio”, conhecidos em toda parte” (AGUIAR, 2011, p. 40 e 41). Sua maior exigência é o 

respeito mútuo na roda e sua principal característica, os cinco instrumentos rudimentares: a 

anguaia, semelhante a um chocalho; o tambu, um pau oco tocado com os dedos; a condongueira 

que “produz um ruído semelhante ao tambor”; a corunga, uma cabaça com uma corda de viola 

e a puíta; um barril com uma taquara dentro que ao movimentar sai um som diferenciado. O 

conjunto desses instrumentos produzem sons “entoam-se cantigas de saudação dirigidas ao 

companheiro que está à frente” (AGUIAR, 2011, p. 40 e 41).  

“É preciso que o motivo, fato, ato, ação, seja antigo na memória do povo, anônimo em 

sua autoria; divulgado em seu conhecimento, e persistente nos repertórios orais ou no hábito 

normal” (CASCUDO, 1969, p.13), sendo essa a tentativa de preservar o que está apenas no 

cotidiano de alguns moradores, e reavivar o que está a caminho do esquecimento na cultura 

local de São Luiz do Paraitinga. 
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Foto 30 - Apresentação de Jongo na Festa do Divino 2014 

 

Fonte: Bruno Ribeiro Galhardo - acervo pessoal - 2014 
 

 

Foto 31 - Apresentação de Jongo na zona rural 2014 

 
Fonte: Claudia Chiste - acervo pessoal – 2014 
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Foi grande solidariedade 

Coisa igual nunca se viu 

Veio ajuda de todo o Vale 

De São Paulo e do Brasil 

Ajudando o Patrimônio 

Que a enchente destruiu 

 (A Enchente - Ditão Virgílio) 

 

Como o cordel31 de Ditão Virgílio “De São Paulo e do Brasil, ajudando o patrimônio 

que a enchente destruiu”, esse patrimônio a que se refere, é o imaterial e o material, que 

simbolicamente através dos anos tem uma grande representatividade entre seus moradores, o 

que é história e está na mémória, conforme aponta Pesavento, 

 

[...] a história passou a subordinar a memória, dela se valendo como objeto e 

campo de ação, presidindo a tutela da rememoração, no resgate de tudo aquilo 

que possa resgatar as marcas do passado. A história faz da memória uma de suas 

marcas de historicidade, mesmo que a evocação se baseie em um relato muito 

particular apoiado em um vago “eu creio que me lembro” ou em um ainda mais 

expressivo “ouvi dizer que” (2005 , P. 10). 

 

Considerando as especificidades da cidade de SLP com sua conjunção de elementos e 

com seu conjunto arquitetônico, é preciso compreender que o ato de reconhecimento, 

tombamento e valorização faz parte da preservação da identidade local que evidencia a 

passagem do tempo, o material e o simbolismo, entre o já vivido e o que ainda está por vir, é 

movimento entre o sujeito e seu meio.  

[...] todos os países do Mundo, raças, grupos humanos, famílias, classes 

profissionais, possuem um patrimônio de tradições que se transmite oralmente 

e é defendido e conservado pelo costume. Êsse patrimônio milenar e 

contemporâneo. Cresce com os conhecimentos diários desde que se integrem 

nos hábitos grupais, domésticos ou nacionais (CASCUDO, 1969, p. 9). 

A ideia do material se refere às construções estabelecidas ao longo do tempo e o 

simbólico relacionado ao imaterial, à perspectiva constituída através das povoações, das 

agriculturas, das formações sociais, da religiosidade, dos modos de vida e o patrimônio cultural 

                                                           
31 Cordel: Escritos narrativos, históricos, críticos, de eloquência, de fantasia, de poesia, etc. Conjunto de folhetos 

literários populares, que os livreiros originalmente dependuravam em cordéis (Dicionário Aurélio). 
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de São Luiz do Paraitinga revela muito essa perspectiva, esta embutida no dia-a-dia dos 

moradores, nas festividades por eles organizadas, na fé, na devoção, na tradição familiar. 

  

São testemunhos e registros deixados nas construções realizadas pela 

mão escrava como as habitações do século XVIII, atestando a nossa 

estreita ligação com a região das Minas Gerais. Tem-se o legado da 

sociedade cafeeira que, a partir do século XIX, gerou um conjunto de 

monumentos arquitetônicos que se destaca na cidade que, originado no 

setor rural, estendeu-se pelo setor urbano, deixando um patrimônio 

cultural valiosíssimo. São representados pelas sedes de fazendas, igrejas, 

sobrados, solares, pontes, cemitérios, jardins público, etc.(SILVA, F., 

2006, p. 74). 

 

A conservação do patrimônio cultural remete não somente à preservação, mas a 

preservação da uma identidade cultural. São Luiz do Paraitinga tem uma identidade cultural 

muito forte, principalmente pela popularização de algumas festividades – como o Carnaval e a 

Festa do Divino e por algumas características peculiares à cidade, que parece ter “parado no 

tempo” com suas construções antigas, com suas tradições católicas de cortejos funerários em 

meio à cidade, pois a preservação do patrimônio não significa apenas recuperar estruturas 

físicas, mas sim resgatar o que ela contém, como Pesavento aponta,  

 

Recuperar a cidade do passado implica, de uma certa forma, não apenas 

registrar lembranças, relatar fatos, celebrar personagens, reconstruir, 

reabilitar ou restaurar prédios, preserva r materialmente espaços 

significativos do contexto urbano [...]. Ao salvaguardar a cidade do 

passado, importa, sobretudo, fixar imagens e discursos que possam 

conferir uma certa identidade urbana, um conjunto de sentidos e de 

formas de reconhecimento que a individualizem na história (2005 , P. 

11). 

 

Com alguns diferenciais este munícipio - que apesar de ficar entre duas cidades grandes 

(Taubaté e Ubatuba) no Vale do Paraíba e Litoral, tenta se preservar. Provavelmente 

permanece hoje com esse perfil devido às intervenções dos órgãos reguladores de preservação, 

pelos moradores mais “conservadores” que buscam o valor histórico de suas experiências na 

cidade e pela vontade dos políticos em mantê-la preservada e economicamente sustentável e 

ativa. 

A compreensão da necessidade de preservação da identidade cultural leva ao 

“avivamento da memória individual e coletiva, o respeito às tradições e valores que todos os 

homens, inseridos no contexto de sua cotidianidade, apresentam ao longo de sua existência” 



81 
 

(SILVA, F. 2006, p. 75). Assim, percebendo-se participante desse conjunto de reflexões e 

reconhecendo sua interação com o meio, a ideia é que a comunidade participe efetivamente de 

sua cultura, que segundo Saviani muitas vezes “grande parte [moradores, comunidade] não 

participa dessas conquistas, o que significa dizer: grande parte participa da produção da cultura, 

mas não participa de sua fruição” (1978, p. 53).  O entendimento sobre a necessidade de 

participação ativa é fundamental para a preservação e valorização da cultura local 

possibilitando a transformação da sociedade que compõe essa estrutura, possibilitando ao 

participante o sentimento de pertencimento do local. 

A valorização e reconhecimento que o tombamento pelos órgãos competentes 

(CONDEPHAAT e IPHAN) proporcionaram, propiciou a cidade transformar o conceito dos 

casarões e igrejas “antigos” em conceito de “patrimônio preservado”, muitos restaurados, 

popularizados, e rentáveis. “Quanto à valorização do patrimônio que o turismo proporciona, 

isto é um fato consumado na cidade. É muito gratificante perceber uma mudança cada vez mais 

positiva da conservação do patrimônio histórico da cidade” (SANTOS, 2008, p. 155). 

 A cidade não é somente composta por sua estrutura arquitetônica, mas também pela 

particularidade de sua população, principalmente de alguns moradores que a apresentam como 

um elemento natural à sua sobrevivência, o gosto pela terra, que deve ser semeada, afagada, 

fertilizada por minerais e nutrientes no cultivo de suas tradições e cultura. 

[...] a diferenciação das condições materiais de existência no interior de uma 

sociedade, entretanto, propicia a formação de subgrupos especializados e 

acarreta a produção dos conteúdos culturais constitutivos da especificidade de 

cada um deles, frente aos demais (ARANTES, 2010, p.42). 

 E esse é o caso de um morador bastante conhecido na cidade e reconhecido pelo seu 

trabalho desenvolvido, pelas escolas de São Paulo que levam seus alunos em estudos do meio 

para conversar com ele é Benedito dos Santos, conhecido como Ditão Virgílio. 

Como ele mesmo diz: “sou nascido, criado e crescido em São Luiz do Paraitinga”. 

Nascido na roça, filho de roceiros, é autor de livros sobre o Saci Pererê, cordéis sobre o modo 

caipira de ser, enaltecendo seu orgulho. Ditão é um contador de histórias, histórias da roça, 

causos, histórias do Saci, histórias do caipira. Suas apresentações acontecem no meio da praça, 

na Cachoeira Grande, no coreto, sentados ao chão, permitindo que as crianças que ali 

participam sintam a energia de uma terra fertilizada pela história, irrigada por ele a cada dia 

com a intenção de preservar e perpetuar suas tradições culturais, tentando cultivar nessas 

crianças o hábito de semear o passado no presente para ter frutos no futuro. 
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Foto 32 - Ditão Virgílio 

 
Fonte: Oestudio-Difusor - Renata Giovanetti – acervo pessoal - 2014 

  

 

Foto 33 - Contação de história na Cachoeira Grande 

 
Fonte: Carlos Moraes – acervo pessoal - 2014 
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Foto 34 - Ditão Virgílio cotando histórias 

 
Fonte: Ditão Virgílio – Contação de Histórias – acervo pessoal - 2014 

 

  

A ideia de patrimônio e de sua preservação está intimamente relacionada à cultura e esta 

tem sua origem fora das escolas, não somente em festividades, mas em ações de atores sociais 

como Ditão Virgílio. Mas pode ser apresentada dentro das escolas, como é uma das metas de 

Ditão Virgílio: inserir a cultura de cordel nas escolas, não apenas apresentar cordel, mas 

contações de história da cultura, da cidade, do próprio Saci e possibilitar que as crianças do 

município conheçam sua história e não fiquem de fora dela, como por ele mesmo citado - “não 

deixando nosso povo perder sua identidade” (Ditão Virgílio em entrevista-2013).  

As apresentações de Ditão Virgílio para os que participam do estudo do meio auxiliam 

na repercussão da cultura local, na divulgação da cidade e seus pontos turísticos, com isso, 

muitos retornam com suas famílias gerando também o turismo que é demasiadamente 

importante para o rendimento financeiro da cidade. Mesmo partindo de uma economia baseada 

na produção agrícola, pecuária leiteira e no plantio de eucalipto, muitos moradores perceberam 

e percebem que a valorização do patrimônio, da cultura também incentiva o turismo, podendo 

transformar suas expectativas quanto ao que a cidade pode oferecer a eles e aos que a visitam. 

Na tentativa de ilustrar esse perfil turístico da cidade abaixo está um dos textos de Ditão 

Vírgilio apresentando sua cidade. 

 

A lua brota 
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Prateada lá na serra 

Vem para beijar a terra 

Pedacinho do sertão 

Rio Paraitinga 

Vai serpenteando a mata 

E o canto da cascata 

Faz embalar o coração 

 

E a montanha 

Cobre com flores bonitas 

Feito vestido de chita 

Enfeitando a floresta 

A noite chega 

Trazendo o seu negro véu 

Estrelas nascem no céu 

Fazendo uma bela festa.  

 (São Luiz Sempre em Festa - Ditão Virgílio) 

 

 

 

Percebendo o turismo com uma nova fonte de exploração financeira, por meio das 

apresentações arquitetônicas, da cultura revelada nas festividades locais, da natureza, e da 

aceitação de alguns moradores e políticos, a cidade conseguiu, em 2002 por meio do Projeto 

de Lei n.º 214/2001 do deputado estadual Sidney Beraldo, se transformar em Estância Turística 

pela Lei Estadual n° 11.197/ 2002 (ANEXO 3) ingressando no rol das estâncias paulistas.  

[...]começaram a perceber que o município poderia se tornar um lugar atraente 

para o turismo, criando uma alternativa para sua complicada situação 

econômica. E a ideia de transformar o município em estância turística acabou 

adotada por uma parcela cada vez maior de moradores e políticos (CAMPOS, 

2011, p. 46). 

Devido o reconhecimento desta nova característica - o turismo, houve necessidade de 

diversas melhorias na infraestrutura, principalmente no Núcleo Santa Virgínia, localizado no 

Parque Estadual da Serra do Mar, que para atender os turistas com perfil mais aventureiro teve 

que se reestruturar oferecendo aos ecoturistas passeios monitorados em trilhas em meio à mata, 

cachoeiras, fauna e flora preservadas. 
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Foto 35 - Núcleo Santa Virgínia 

 
Fonte: Parque Estadual da Serra do Mar Núcleo Santa Virgínia32- 2013. 

 

 

A estância turística de São Luiz do Paraitinga além de apresentar aos turistas os passeios 

ecológicos também oferece as festividades que acontecem durante todos os meses do ano em 

praça pública, e que muitas vezes, envolve em um só evento, áreas como: o folclore, cultura 

caipira, religiosidade, músicas regionais, apresentado posteriormente no item 2.3 – A Cidade 

Festeira.                                            

A cidade de São Luiz do Paraitinga é conhecida também por ter tido alguns moradores 

ilustres, como: Oswaldo Cruz, Aziz Nacib Ab’Saber e Elpídio dos Santos (ANEXO 4) 33 que 

são ícones de referência nas áreas da medicina, geografia e meio ambiente, e musical, 

respectivamente. 

Para homenagear Osvaldo Cruz foi criado o Centro Cultural Osvaldo Cruz para auxiliar 

na preservação da história da cidade, e para Elpídio dos Santos foi criado o Instituto Elpídio 

dos Santos voltado para a preservação do extenso material musical e a perpetuação da sua 

história. 

Na casa em que nasceu Oswaldo Cruz funcionará o Centro Cultural Oswaldo Cruz que 

foi reinaugurado após restauração no dia 15 de setembro de 2014 - ao lado da casa há o Bosque 

Osvaldo Cruz que passará por uma reforma paisagística e em breve estará totalmente aberto ao 

público.  

                                                           
32 Disponível em: Fonte: http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-serra-do-mar-nucleo-santa-virginia/galeria-de-

fotos/- Acesso em: 05 mai.2013. 
33 Breve biografia. 

http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-serra-do-mar-nucleo-santa-virginia/galeria-de-fotos/-
http://www.ambiente.sp.gov.br/parque-serra-do-mar-nucleo-santa-virginia/galeria-de-fotos/-
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Foto 36 - Frente da Casa de Osvaldo Cruz 

 
Fonte: acervo pessoal - 2014 

 

 

Considerando a importância da obra do músico Elpídio dos Santos foi criado por sua 

família, com incentivo privado, o Instituto Elpídio dos Santos que apresenta uma gama imensa 

de histórias do município, conforme seu estatuto, visando a promover a cultura, a proteção, a 

conservação e o patrimônio cultural e histórico, divulgar suas obras, incentivar a educação 

musical, organizar exposições, realizar parcerias com instituições interligadas à área cultural.  

 

Foto 37 - Elpídio dos Santos 

 
Fonte: Restaurante Santa Terezinha – Semana Elpídio dos Santos34  

 

Através do turismo, ações sociais que envolvem ONGs, governo, poderiam possibilitar 

a população uma vivência experenciada com base na sua história, cultura estabelecida ao longo 

dos anos da cidade. 

                                                           
34 Disponível em: http://www.restaurantesantaterezinha.com/news/semana-elpidio-dos-santos/ - Acesso em 08 

out. 2013. 

http://www.restaurantesantaterezinha.com/news/semana-elpidio-dos-santos/
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2.3 A CIDADE FESTEIRA 

 

 

Quando for tempo de festa 

Você veste o seu vestido de algodão 

Quebro o meu chapéu na testa 

Para arrematar as coisas no leilão 

Satisfeito eu vou levar 

Você de braço dado  

Atrás da procissão 

Vou com meu terno riscado  

Uma flôr do lado 

E meu chapéu na mão. 

 (Você vai Gostar - Elpídio Dos Santos – Rancheira – 1953) 

 
 

 

O repertório cultural apresentado no calendário anual da cidade (site da prefeitura da 

cidade) traz, durante todos os meses, festividades que a seguir serão brevemente apresentadas, 

pois não cabe nesse trabalho o desenvolvimento profundo de cada uma delas, suas 

características e surgimento, pois assim seria produzida outra pesquisa. 

No mês de janeiro acontece a Festa de Reis no Bairro Santa Cruz e, com mais destaque, 

o “Festival de Marchinhas” para o Carnaval. Este ano foi o vigésimo oitavo festival. São 

abertas inscrições para todos que queiram inscrever suas composições com perfil destinado ao 

carnaval da cidade e é realizada uma triagem por uma comissão de técnicos. Durante dois finais 

de semana são realizadas apresentações que são julgadas pela mesma comissão (membros da 

cidade e da região) e por julgamento popular (a população vota na sua marchinha favorita) até 

chegar aos vencedores (1º ao 3º lugar – Foto 38). 
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Foto 38 - Festival de Marchinhas (Sesc Pompéia / 2010) 

 
Fonte: Carolina Bordon – acervo pessoal - 2010 

 

 

Após a escolha das novas marchinhas, a cidade se prepara para o Carnaval. Essa festa, 

é realizada normalmente no mês de fevereiro no centro histórico e no centro de eventos da 

cidade. Nessa época, recebem cerca de 50 mil pessoas por dia. O recorde foi no ano de 2009, 

em que a cidade recebeu cerca de 150 mil pessoas para as comemorações do carnaval de 

marchinhas35. Turistas de todos os lados, principalmente estudantes universitários que buscam 

um local para diversão sem ter que “prestar contas”.  

O carnaval de São Luiz do Paraitinga é composto por blocos que cantam suas 

marchinhas tradicionais e por shows de bandas da própria cidade. Uma das marchinhas mais 

conhecidas é a do “Bloco do Barbosa” que é cantarolada pelas ruas da cidade:  

 

“Ô, ô, Barbosa, 

 essa curva é perigosa, 

 siga em frente nessa linha, 

 eu vou contar pra tia Rosa! 

Ô, ô, Barbosa, 

essa curva é perigosa, 

siga em frente nessa linha,  

                                                           
35Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1434413-5605,00-CANCELAMENTO+DO+ 

CARNAVAL+ EM+SAO+LUIZ+DO+PARAITINGA+TRARA+PREJUIZO+DE+R+MI.html Acesso 21 out. 

2013. 

http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1434413-5605,00-CANCELAMENTO+DO+%20CARNAVAL
http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL1434413-5605,00-CANCELAMENTO+DO+%20CARNAVAL
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eu vou contar pra tia Rosa! 

Ô, ô,  Barbosa 

ai que dor no coração 

(ai, ai, ai), 

Ô, ô, ô Barbosa 

mete o pé nesse bondão,  

uan, tchu, tri fór!” 

(Autores: Galvão Frade, Marco Aurélio, Thar, Cris, 

Gustavo, Hatélia, Jacaré, 1999). 

 

 

A festividade do carnaval é muito alegre e dura ininterruptamente cinco dias: inicia-se 

na sexta-feira anterior ao carnaval à noite e termina na noite de terça-feira com o “Bloco Bico 

do Corvo” que tem sua marchinha cantada e coreografada por todos: 

 

 

“Mas o que é que vão dizer lá em casa?  

Que eu tô no bico do corvo,  

que eu tô no bico do corvo!  

No bico da cegonha eu vim,  

Dormino num sono profundo,  

no bico do corvo agora eu vou... 

direto pro outro mundo! 

Até no além (todos batem palmas)  

carrego você comigo, meu bem!  

Até no além (todos batem palmas) carrego você comigo!” 

(Autor: Galvão Frade, 2001). 

 

 
 

A seguir inicia-se a marcha fúnebre e todos os que seguem o bloco se deitam no chão; 

depois se levantam alegremente cantando o início da música! No mínimo, divertido! 

[...]tudo regado a Marchinhas carnavalescas. São Luiz do Paraitinga possui 

fama e Terra dos Músicos e espírito vivo das festas, povo ordeiro e contente e 

de forte tradição histórica cultural, cujo o cenário de fundo são importantes 

casarões coloniais que dão tempero na folia “d” outro mundo (COMITÊ, 

1997,  p. 62). 
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Foto 39 - Decorações de Carnaval- 2012 

 
Fonte: acervo pessoal – 2012 / Fonte: Mundi viagens - Decoração SLP36 

 

 

Após a grande festa do carnaval, no mês de março é celebrada a “Semana Santa” e a 

Páscoa, com a apresentação da crucificação de Cristo, com atores da cidade e da região. A 

encenação ocorre no centro histórico em frente à Igreja Matriz. 

          Dependendo do dia em que acontece o carnaval, as comemorações da Semana Santa e 

Páscoa podem ocorrer no mês de abril, mas a festividade marcada para esse mês é a Festa de 

São Benedito, realizada no Bairro do São Benedito, junto a Igreja que tem o mesmo nome. 

Para as comemorações aos Santos, são oferecidos gratuitamente, pelos organizadores da festa, 

quitutes e música regional aos moradores da cidade, além da missa.  

No mês de maio há: o Festival de moda de Viola, durante o qual os tocadores regionais 

apresentam suas composições; o Aniversário da Cidade, comemorado no dia 08 de maio, 

normalmente com uma apresentação musical; e a Festa do Divino, uma festa de destaque na 

região por seu perfil religioso, que distribui gratuitamente aos seus participantes o tradicional 

prato típico da região o “afogado”, e que apresenta diversas danças típicas e folclóricas, como 

Campos (2011) descreve: 

                                                           
36 Disponível em: http://www.mundi.com.br/Fotos-Sao-Luis-do-Paraitinga-2714403.html - acesso em 14 jul. 

2012. 
 

http://www.mundi.com.br/Fotos-Sao-Luis-do-Paraitinga-2714403.html
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No dia principal, a cidade era despertada às 6 horas com o toque da alvorada, 

pela banda de música. As apresentações de grupos e diversões se sucedem: 

congadas, moçambiques, dança de fitas, pau de sebo, o casal de bonecões João 

Paulino e Maria Angu e a cavalhada (CAMPOS, 2011, p.59). 

Essa festa, em especial, é peculiar, pois une diversas religiões e manifestações culturais 

em louvor ao Espírito Santo. Como coloca Santos, 

Não há grande surpresa quando encontramos um grupo de congada se 

apresentando nas festas do Divino, cujos integrantes frequentam, por 

exemplo, cultos de umbanda paralelamente à devoção ao Espírito Santo. 

Pessoas que ainda, na quase totalidade dos casos, possuem uma relação com 

o sagrado na maioria de suas manifestações autônomas à Igreja. Nem por isso 

deixam de se considerar católicos e apresentar uma profunda veneração aos 

cultos católicos (2008, p.77). 

 

Foto 40 - Igreja Matriz enfeitada para Festa do Divino 

 
Fonte: acervo pessoal/ 2008 
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É perceptível o entusiasmo dos turistas ao se depararem com tanta diversidade cultural 

e alegria em um mesmo local, pois em uma mesma rua é possível ver diversas apresentações. 

Amigos, Fé, Cultura Popular, Coreto, Bandeiras, Tambores, Fogos, Saia de 

Chita, Requeijão de Prato, Paçoca, Feijão Fava, Toque da Alvorada, Shows, 

Bandas, Fanfarras, Batuque da Congada. Missas, Novenas, Procissão, casal 

de bonecões João Paulino e Maria Angu, Cavalhada, Moçambique, Congadas, 

Catiras, Jongo, Maracatus, Dança de Roda, Cavalo Marinho, Perna de Pau, 

Dança de Fita, Pau-de-Sebo... DIVINO! (Depoimento da Turista Paula Leme 

na Festa do Divino – 2012). 

Foto 41 - Apresentação de Congada 

 
Fonte: acervo pessoal - Daniel Cabral - 2012 

 

 

O mês de junho é marcado pelo Passeio Ciclístico, pela Caminhada Ecológica ao Núcleo 

Santa Virgínia, pela Festa de São Pedro de Catuçaba (Distrito de Catuçaba), normalmente pela 

comemoração de Corpus Christi, durante o qual os moradores ornamentam as ruas para a 

passagem do Santíssimo Sacramento (a data depende do calendário da Páscoa). 
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Foto 42 - Corpus Christi 

 
                                                            Fonte: José Assis – acervo pessoal - 2013 
 

Foto 43 - Corpus Christi 

 
Fonte: Danilo Pereira – acervo pessoal – 2012 
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E a Festa Junina “Arraiá do Chi Pul Pul” 37, que é realizada no Mercado Municipal e 

tem apresentação de quadrilhas: uma organizada pelos moradores da cidade e da zona rural em 

que a noiva chega de charrete na cidade para a quadrilha e o “casório” e outras organizadas por 

grupos formados pelas escolas da cidade. Há comidas típicas vendidas nas barracas. Uma delas, 

em especial, é organizada pelos professores das escolas para arrecadar dinheiro para quaisquer 

necessidades dos alunos. O diferencial é o Concurso de Músicas inéditas para Festa Junina. Os 

participantes apresentam suas músicas, são julgados pelo corpo técnico e pela população. Os 

vencedores ganham como prêmios animais ou algo a eles relacionado: 1º lugar: um bezerro; 

2º: um porco; 3º: uma galinha; 4º: um ovo; 5º: uma pena. 

 

 

Foto 44 - Festa Junina “Arraiá do Chi Pul Pul” 

 
Fonte: acervo pessoal – 2010 

                                                           
37 A denominação “Chi Pul Pul” utilizada para a Festa Junina da cidade é devido ao barulho que os fogos fazem 

ao serem explodidos. 
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Foto 45 - Festa Junina “Arraiá do Chi Pul Pul” - Patricia Guimarães e Adriana Salles 

 
Fonte: acervo pessoal – 2013 

 

 

Foto 46 - Festa Junina “Arraiá do Chi Pul Pul” 

 
Fonte: Carolina Bordon – acervo pessoal -  2013       
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Foto 47 - Festa Junina “Arraiá do Chi Pul Pul”- Ditão Virgílio 4º lugar e Patricia 

Guimarães 1º e 3º lugares, com os respectivos prêmios 
 

 
Fonte: acervo pessoal -2013 

 

 

Iniciando a temporada de inverno, no mês de julho a cidade oferece a Romaria de 

Cavaleiros à Aparecida, a Festa de São Cristovão e a Temporada de Inverno “Um Friuzinho 

Esquentadô”. No ano de 2014 foi a décima quarta edição da temporada. A cidade no inverno 

é muito fria, com temperaturas por volta de 3° a 10° graus Celsius, por isso a festividade propõe 

um encontro mais intimista, nos bares e restaurantes da cidade e apresentações de músicos e 

grupos da região. 
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Foto 48 - Festival de Inverno – Leandro Barbosa (de chapéu) 

 
Fonte: acervo pessoal - 2011 

 

O mês de agosto traz para a cidade a Festa da Cozinha Caipira, realizada no Mercado 

Municipal. Os restaurantes e bares participantes montam suas barracas e cozinhas e fazem seus 

quitutes para o público.  

Ainda no mês de agosto há a Semana Oswaldo Cruz, que apresenta temas relacionados 

à saúde, com palestras sobre a relação de Osvaldo Cruz com São Luiz do Paraitinga, prevenção 

ao uso de drogas, humanização na saúde, dentre outros temas correlatos. Há a Festa do 

Padroeiro – São Luis de Tolosa, a Semana Elpídio dos Santos (que dependendo do calendário 

pode ocorrer nos meses de setembro) com apresentações musicais e cursos realizados pelo 

Instituto Elpídio dos Santos para auxiliar na reconstrução da cidade. São  oferecidos cursos a 

todos os moradores, mas principalmente aos alunos da rede estadual e municipal.  

Em 2013 iniciou-se o Encontro “Cultura Popular Viva” de São Luiz do Paraitinga, 

evento para fomentar e valorizar a cultura popular da cidade e especificamente homenagear a 

Dona Didi Andrade devido à importância de suas ações para a cidade, entre elas: manter as 

tradições da cidade, como o grupo de dança de fita, as pastorinhas (que visitam nos dias de 

Reis as casas que tem presépios) e a preservação da Capela das Mercês. 

Em continuação à programação deste mês, em 2013 houve o 2º Encontro Gospel na 

cidade. Evento novo e que muitos acreditam ser um reflexo “pós-enchente”, já que não se tinha 

até 16 de maio de 2014 a imponente Igreja da Matriz, que para alguns mantinha afastadas as 

demais religiões. Entretanto, é fato, que após a enchente muitas Igrejas Evangélicas se 

instalaram na cidade com suas filiais conforme descrito no item: “Rodô” no rio. 
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No mês de setembro, a cidade oferece a Festa de Nossa Senhora das Mercês, realizada 

em frente à Capela das Mercês, uma festividade cheia de alegria, apresentações folclóricas 

como o “Cavalo Marinho” e o grupo de maracatu de Taubaté. 

 

 

Foto 49 - Festa de Nossa Senhora das Mercês – Apresentação de Cavalo Marinho 

 
Fonte: acervo pessoal – 2011 

 

 

Em outubro há a Festa de Nossa Senhora do Rosário e a ilustre Festa do Saci e seus 

Amigos. Essa festa é contagiante. Realizada sempre no mês de outubro, com a intenção de 

perpetuar a história do Saci e não a história americana do Halloween. A festa conta com 

apresentações musicais, tem a “Saciata”, uma passeata para o Saci: todos os participantes 

amarram a bandana vermelha na cabeça e saem na “saciata” cantando: “ô, ô, ô, o Saci chegou! 

Ô, ô, ô, o Saci chegou!”. Trata-se de ma festa para todas as idades, com muitas atividades 

infantis durante o final de semana inteiro.  
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Foto 50 - Festa do Saci 

 
Fonte: Rita Barreto 38  

 

 

Foto 51 - Turista representando o Saci 

 
Fonte: Leonardo Soares – acervo pessoal - 2012 

 

                                                           
38 Disponível em: https://www.flickr.com/photos/ritabarreto/5132229001/ - 22 set. 2014. 
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Nos meses de novembro e dezembro as festividades diminuem e ficam mais 

concentradas na Festa de Santa Cecília; em novembro que é a festa da música, pois a Santa é 

padroeira dos músicos e nas comemorações natalinas em Dezembro. Na passagem de ano há 

queima de fogos e shows na praça central. 

É importante ressaltar a Semana da Canção Brasileira em São Luiz do Paraitinga. 

Durante uma semana a cidade respira música. Em todos os cantos há músicos se apresentando, 

oficinas, palestras para todos e na parte noturna shows com nomes como Lenine, Tom Zé, Zélia 

Duncan, Luiz Melodia, Moraes Moreira entre outros. Essa festa foi realizada em 2009 e 

somente em 2014 (em maio) foi oferecida novamente, pois anteriormente faltava patrocínio.  

O quadro 1 apresenta as festividades descritas e os meses em que ocorrem. O calendário 

anual e mensal das festividades em São Luiz do Paraitinga está disponível no site da Prefeitura 

da cidade (www.saoluizdoparaitinga.gov.br). Como se pode perceber, SLP vive em festa e 

comemorações, tirando boa parte (ou parte substancial) de sua renda. A maioria dessas festas 

vem de longe no tempo, algumas do tempo da colonização. Outras acrescentadas mais 

recentemente, com intuito de atrair mais turistas talvez, mas á fazem parte do calendário da 

cidade. 

 

Quadro 1 - Festividades 

MÊS FESTIVIDADES 

Janeiro 
- Festa de Reis 

- Festival de Marchinhas 

 

Fevereiro 
- Carnaval 

Março 

 

- Semana Santa 

- Apresentação da crucificação de Cristo (Páscoa) 
 

Abril - Festa de São Benedito 

Maio 

- Festival de moda de Viola 

- Aniversário da cidade 

- Festa do Divino 

Junho 

- Passeio Ciclístico 

- Caminhada Ecológica (Núcleo Santa Virgínia) 

- Festa de São Pedro de Catuçaba 

- Corpus Christ (a data depende do calendário da Páscoa) 

- Festa Junina “Arraiá do Chi Pul Pul” 

Julho 

- Temporada de Inverno – “Um friuzinho esquentadô” 

- Romaria de Cavaleiros à Aparecida 

- Festa de São Cristovão 

http://www.saoluizdoparaitinga.gov.br/
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Agosto 
- Festa da Cozinha Caipira 

- Semana Oswaldo Cruz 

Setembro 

- Festa do Padroeiro da cidade – São Luis de Tolosa 

- Semana Elpídio dos Santos 

(festividades acima dependem do calendáro de agosto) 

- Encontro “Cultura Popular Viva” 

- Encontro Gospel 

- Festa de Nossa Senhora das Mercês 

Outubro 
- Festa Nossa Senhora do Rosário 

- Festa do Saci 

 

Novembro 
- Festa de Santa Cecília (padroeira dos músicos) 

Dezembro 
- Comemorações natalinas 

- Ano Novo 

Maio/ 

Setembro 

- Semana da Canção Brasileira (Festa pode ocorrer em maio ou setembro, 

dependendo do patrocínio). 

O calendário anual e mensal das festividades em São Luiz do Paraitinga está disponível no site da Prefeitura da cidade 

(www.saoluizdoparaitinga.gov.br). 

 

 A importância de manter a população envolvida com a manutenção dessas atividades 

vai mais além da arrecadação de recursos financeiros, pois as festividades fazem parte desse 

contexto social como um processo que envolve necessariamente a preservação da cultura local 

e do modo de ser e viver da população, e ao mesmo tempo em que a cidade precisa se 

modernizar e atender as próprias necessidades de uma enorme população flutuante. Parece 

certo que a população local participa das festividades tanto como atores e expectadores. 

 De certa forma as famílias estão presentes nos eventos, adultos, jovens e mesmo 

crianças. Não há informações, notícias, entretanto, de como as tradições são passadas de uma 

geração para a outra no âmbito familiar. 

 Por outro lado, as instituições escolares têm por função preservar e disseminar a cultura 

dos antepassados tanto quanto formar as pessoas para participar criticamente da sociedade em 

determinada época. Se constituíram então em local privilegiado para a cultura e as tradições 

da comunidade de SLP cada vez mais se consolidassem. 

 Por isso volto agora o olhar para as escolas do município. 

 

 

 

 

 

http://www.saoluizdoparaitinga.gov.br/
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CAPÍTULO III – A VIDA ESCOLAR NOS MORROS VERDEJANTES: A 

EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS LUIZENSES 
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DESPERTAR DO SERTÃO  

 

 

 

 Elpídio dos Santos - Pádua Muniz 

 

 

 

A barulheira incessante da cascata 

Um sabiá cantando alegre lá na mata 

O sol que nasce por de trás dos verdes montes 

Unindo a terra com o céu no horizonte 

E a natureza tão alegre, tão festiva 

Num prazer ruidoso comunicativa 

E o arvoredo com a música dos ninhos 

Formam um poema a beira do caminho 

 

 

Ai, ai, ai, 

Mas como é lindo 

O despertar do meu sertão 

Ai, ai, ai 

Bençá nha mãe, bençá nho pai, bom dia irmão 

 

 

Já é manhã e as aves namoradas 

Falam de amor no alto das ramadas 

E o caboclo ligeiro deixa a palhoça 

Pega na enxada e vai cuidar da sua roça 

E a caboclinha tão bonita um coração 

Corre toda aflita, cuidar da criação 

Tudo se agita em doce harmonia 

Assim no meu sertão, começa um novo dia. 

 

Ai, ai, ai... 
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A Prefeitura da cidade de São Luiz do Paraitinga tem um órgão responsável pela 

educação, a Assessoria de Educação, coordenada a partir de 2013 pela Sra. Selma Chueco.  

O sistema municipal de educação de São Luiz do Paraitinga é composto pela Assessoria 

de Educação e pela Coordenadoria de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, há também 

fonoaudióloga e psicóloga que atendem os alunos na unidade da Assessoria de Educação. Caso 

seja identificada uma situação em que o aluno tenha necessidade de ser encaminhado a um 

especialista, a própria Assessoria de Educação provê esse atendimento, individualizado; em 

caso de mais necessidades, os alunos são encaminhados a APAE em Taubaté, que tem 

profissionais especializados: terapeuta ocupacional, psicopedagogo, fisioterapeuta, psicólogo e 

fonoaudióloga. 

A Assessoria de Educação é responsável por todos os trâmites escolares burocráticos ou 

pedagógicos, tais como: contratação de professores, desligamentos, licenças, planejamento 

escolar juntamente com diretores e coordenadores das escolas, levantamento das necessidades 

das escolas, dos professores, dos alunos, orientação e acompanhamento dos projetos 

pedagógicos e incentivo à cultura local por meio dos projetos escolares. Realiza também 

levantamentos, averiguação, controle e destinação de recursos financeiros para as demandas 

escolares. 

De acordo com a Assessora da Educação, os recursos financeiros destinados às escolas 

municipais são providos pelo Governo Federal por meio do FNDE – Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação e do PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola. Cada escola 

recebe um valor referente à quantidade de alunos matriculados; o repasse dos recursos é feito 

diretamente na conta bancária das escolas, que tem a Associação de Pais e Mestres - APM com 

C.N.P.J. A gerência desse dinheiro é realizada por um pai de aluno com o cargo de Diretor 

Financeiro da APM; somente ele pode assinar cheques para pagamento. Existem critérios para 

compra de materiais permanentes (televisão, computador, máquina fotográfica etc.) e materiais 

de consumo (folha sulfite, canetas etc.). Ao final de cada ano é realizada a prestação de contas 

com a apresentação dos orçamentos realizados e das notas fiscais dos produtos comprados. 

Após contato com a Assessora, para a realização do levantamento de dados, houve a 

apresentação a alguns Diretores e Coordenadores das escolas em reuniões de que participei, 

que tinham como pauta: falta de professores, coordenadores pedagógicos e secretários das 

escolas e a não realização do planejamento escolar para o ano de 2013, dentre outros assuntos 

referente à educação. Essas reuniões mostraram claramente a situação em que a educação de 

São Luiz do Paraitinga estava no 1º semestre de 2013. 
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A Tabela 1 mostra os nomes das escolas municipais e estadual do município, com seus 

endereços, contatos e números de alunos. Os dados foram coletados nos arquivos da Assessoria 

de Educação da cidade. 

 

Tabela 1 - Escolas de São Luiz do Paraitinga - 2014 

Nº ESCOLAS LOCALIZAÇÃO ALUNOS 

 

1 
EMEF39 João Pereira Lopes Rodovia Oswaldo Cruz, km 52 – Pamonã - RURAL 

167 

 

2 
EMEF Joaquim Ribeiro de Almeida 

Rodovia Nelson Ferreira Pinto, km 10 Dos Caetanos - 

RURAL 140 

3 EMEIF João Batista Cardoso Avenida Celestino Campos Coelho, s.n.  - CENTRO 154 

 

4 
EMEF Cassiana dos Santos Moreira 

Estrada municipal dos Alvarengas, s.n. Bairro dos 

Alvarengas - RURAL 148 

 

5 
EMEF Coronel Domingues de Castro Avenida Celestino de C. Coelho, 71 - CENTRO 

397 

6 
 

EMEIF40 Maria Vitória de Campos Azevedo 
Estrada do bairro do Chapéu, s.n. Catuçaba - RURAL 

192 

7 EMEF João Gonçalves dos Santos 
Estrada Municipal Vicente Rodrigues Sales, s.n.  - 

São Sebastião - RURAL 99 

 

8 
EMEF Professor Waldemar Rodrigues 

Rua Deputado Antônio da Silva Cunha Bueno, s.n. - 

CENTRO 395 

9 EEEM41 Monsenhor Ignácio Gioia Via de Acesso João Roman, s/n -CENTRO 471 

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS 2163 

Fonte: Assessoria de Educação da cidade de São Luiz do Paraitinga – atualizado em setembro/ 2014 

 

Na Tabela 1 pode-se verificar que o município de São Luiz do Paraitinga tem 8 escolas 

municipais, sendo 5 na zona rural e 3 no centro da cidade; e uma escola estadual localizada no 

centro, totalizando 9 escolas no município. Das 8 escolas municipais, uma é de Educação 

Infantil, as demais são de Ensino Fundamental I e/ ou II. As escolas rurais de Ensino 

Fundamental I e II, identificadas na Tabela 1 com os números de 1, 2, 4, 6 e 7, possuem uma 

sala de Educação Infantil para suprir a necessidade do município. O total de alunos matriculados 

em todas as escolas no ano de 2014 era de 2163, representando aproximadamente 21% da 

população do município.  

Nesse contexto foi definido primeiramente como público - alvo para a pesquisa, as 

escolas municipais que atendem a Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II, não fazendo 

parte da pesquisa a Escola Monsenhor Ignácio Gioia, que atende somente o Ensino Médio.  

Após o levantamento dos dados de todas as escolas do município e definição do público-

alvo, houve a necessidade de localizá-las no mapa para os próximos passos da pesquisa, pois 

                                                           
39 E.M.E.F. – Escola Municipal de Ensino Fundamental. 
40 E.M.E.I.F – Escola Municipal de Ensino Infantil. 
41 E.E.E.M. – Escola Estadual de Ensino Médio. 
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as escolas rurais ou “núcleos” como também são chamados, têm em média 7 km de distância 

do centro da cidade.  

Ao iniciar esse levantamento deparei-me com algumas situações inesperadas. Com os 

endereços das escolas em mãos iniciei uma pesquisa em um site de mapas para localizá-las, e 

para surpresa, a cidade de São Luiz do Paraitinga não foi mapeada por completo. Apenas o 

Centro Histórico apresenta resultados nas buscas; as demais estradas e ruas não os têm. Assim, 

reformulando a estratégia para conseguir o preenchimento do mapa, solicitei à Secretaria da 

Agricultura de São Luís do Paraitinga uma imagem do mapa viário do município para definir a 

localização das escolas municipais que atendem a Educação Infantil e Ensino Fundamental I e 

II (FIGURA 4).  

 

Figura 4 - São Luiz do Paraitinga e localização das escolas municipais 

 

LEGENDA ESCOLAS  

1 EMEF João Pereira Lopes 5  EMEIF Maria Vitória de Campos Azevedo 

2 EMEF Joaquim Ribeiro de Almeida 6  EMEF Coronel Domingues de Castro 

3 EMEF João Gonçalves dos Santos 7  EMEIF João Batista Cardoso 

4 EMEF Cassiana dos Santos Moreira 8 EMEF Professor Waldemar Rodrigues 
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Com os dados de localização, a próxima fase foi buscar mais informações sobre as 

escolas escolhidas. Eram 16% da população de São Luiz do Paraitinga os alunos matriculados 

na Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II (E.I., E.F. I e E.F.II), totalizando 1.692 alunos, 

no total de 17 salas de Educação Infantil, 44 salas de Ensino Fundamental I e 42 de Ensino 

Fundamental II, conforme dados recebidos da Assessoria de Educação da cidade, apresentado 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Dados das escolas municipais de São Luiz do Paraitinga 

Nº 

 

Escolas pesquisadas 

 

Faixa etária 

Educ. Infantil 
Educ. 

Fundamental I 

Educ. 

Fundamental II 

 

Período 

Qut. de 

salas 
Período 

Qut. de 

salas 
Período 

Qut. 

de 

salas 

1 
EMEF João Pereira Lopes 

6 a 14 anos 
Tarde 1 manhã 5 tarde 4 

2 
EMEF Joaquim Ribeiro de 

Almeida 
6 a 14 anos 

Tarde 1 manhã 5 tarde 4 

3 
EMEIF João Batista 

Cardoso 
3 a 5 anos 

manhã 5 

X X X X 
Tarde 6 

4 
EMEF Cassiana dos 

Santos Moreira 
6 a 14 anos 

manhã 1 manhã 4 tarde 5 

5 
EMEF Coronel Domingues 

de Castro 6 à10 anos 
X X manhã 11 X X 

tarde 10 

6 
EMEF João Gonçalves dos 

Santos 
6 a 14 anos 

manhã 1 manhã 3 tarde 4 

7 
EMEIF Maria Vitória de 

Campos Azevedo 
6 a 14 anos 

manhã 2 manhã 6 tarde 6 

8 
EMEF Professor 

Waldemar Rodrigues 
10 a 18 anos X X X X 

manhã 10 

tarde 9 

 TOTAL DE SALAS 17  44  42 

Fonte: Assessoria de Educação da cidade de São Luiz do Paraitinga – atualizado em setembro/ 2014 

 

Dentro do escopo estabelecido das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental 

I e II - de 16,28% da população de SLP estar matriculada nesses anos escolares, foi necessário 

restringir a pesquisa apenas à Educação Infantil e Ensino Fundamental I. Nesses níveis 

educacionais estão 958 alunos, sendo 235 (24% aproximadamente) na Educação Infantil e 75% 

(aproximadamente) no Ensino Fundamental I, como se pode ver em detalhes na tabela 3. 
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Tabela 3 - Alunos matriculados na Educação Infantil e Ensino Fundamental I por escola 

ESCOLAS 
EDUC. 

INFANTIL 
1º 

ANO 

2º  

ANO 

3º 

ANO 

4º  

ANO 

5º 

ANO 
TOTAL 

EMEF João Pereira 

Lopes 
15 12 21 13 14 17 92 

EMEF Joaquim 

Ribeiro de Almeida 
15 13 9 15 8 14 74 

EMEIF João Batista 

Cardoso 
154 0 0 0 0 0 154 

EMEF Cassiana dos 

Santos Moreira 
18 9 9 9 13 20 78 

EMEF Coronel 

Domingues de Castro 
0 68 87 82 72 88 397 

EMEF João 

Gonçalves dos Santos 
7 7 6 8 8 13 49 

EMEIF Maria 

Vitória de Campos 

Azevedo 

26 11 18 23 16 20 114 

TOTAL 235 120 150 150 131 172 958 

Fonte: Assessoria de Educação da cidade de São Luiz do Paraitinga – atualizado em setembro/ 2014 

 

Após a finalização da pesquisa quanto aos dados gerais de alunos matriculados em 

relação aos habitantes em escolas que atendem E.I, EFI e EFII, o próximo passo foi à visita às 

escolas. Dentre essas escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I foram escolhidas 5 

escolas (71%) para serem melhor conhecidas. No item 3.1 serão apresentadas algumas 

características de quatro das cinco escolas visitadas durante o desenvolvimento da pesquisa. A 

quinta escola, escolhida para o aprofundamento da coleta de dados será apresentada no capítulo 

4, de forma mais detalhada. 

 

3.1 ESCOLAS LUIZENSES: UM OLHAR SOBRE ELAS 

 

  As quatro escolas escolhidas para serem apresentadas nesse item da pesquisa foram: 

EMEF João Pereira Lopes, EMEF Joaquim Ribeiro de Almeida, EMEIF João Batista Cardoso, 

EMEF Cassiana dos Santos Moreira. Elas foram selecionadas devido a facilidade de locomoção 

para visitas e contato com os diretores e coordenadores escolares. 
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EMEF João Pereira Lopes  

 A primeira escola visitada foi no bairro Pamonã, zona rural, localizada no MAPA 2 

como número 1, a 8 km do centro da cidade. A Escola Municipal João Pereira Lopes tem esta 

denominação em homenagem ao Sr. João Neneco, morador da cidade. Ele doou dois terrenos 

para a construção da escola: o primeiro para a 1ª construção da escola e o segundo para sua 

ampliação. A escola conta com um amplo espaço, com quadra de esportes descoberta, parque 

para as crianças, refeitório, brinquedoteca, espaço para leitura e sala de informática (em 

reforma). Essa escola tinha como diretora a Sra. Selma Chueco, que se tornou Assessora da 

Educação a partir de 2013. No dia da visita à escola ocorreu a transferência da direção para a 

Sra. Ana Lúcia dos Santos Silva, que deixou a sala de aula na mesma escola para assumi-la.  

 

Foto 52 - Entrada da Escola João Pereira Lopes 

 
Fonte: Acervo pessoal – 2013 
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Foto 53 - Sala da Diretora na Escola João Pereira Lopes – Professoras Ana Lúcia (de preto) 

e Selma Chueco. 

 
        Fonte: Acervo pessoal – 2013 

 

Foto 54 - Parque infantil 

 

     Fonte: Acervo pessoal – 2013 

 

 

Mesmo estando em uma fase de reorganização pela alteração da direção e pelas 

reformulações que a nova Assessora estava organizando quanto a algumas demandas do 

município, a escola manteve o projeto da Professora Silvana Rodrigues, em vigor há 7 anos - 

“Projeto Meio Ambiente”- sobre a preservação ambiental da cidade de São Luiz do Paraitinga 
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que envolve alunos de 6 a 14 anos. Muitos dos alunos do Ensino Fundamental II estão 

participando do projeto desde a Educação Infantil.   

Em conversa com a Assessora este projeto tem obtido bons resultados, pois busca 

conscientizar os alunos sobre a necessidade de preservar o ambiente do local em que vivem e 

principalmente, o Rio Paraitinga, que circunda a cidade, como no caso de nova enchente. 

Procurando, também, prevenir qualquer risco que possa ocorrer no patrimônio cultural da 

cidade. A atual Assessora da Educação mostrou interesse em expandir esse projeto para todas 

as escolas da cidade, com o objetivo de fortalecer ainda mais a conscientização sobre a 

necessidade de preservação ambiental.  

 

EMEF Joaquim Ribeiro de Almeida  

 

A Escola Joaquim Riberio de Almeida está localizada no bairro do Caetanos a 8,5 km 

do centro da cidade, na rodovia que leva a cidade de Lagoinha. Tem essa denominação em 

homenagem ao fazendeiro Joaquim Ribeiro de Almeida, um grande proprietário de terras 

destinadas à pecuária leiteira. Criada no ano de 2008 está instalada onde era a fazenda de 

Joaquim Ribeiro de Almeida.  

A escola atende crianças de 6 a 14 anos em idade da Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental I e II com um total de 140 alunos matriculados. 

Com amplas instalações, a escola possui uma quadra esportiva que tem ao fundo os 

“morros verdejantes” da cidade. Possui ainda refeitório, parque para as crianças, uma grande 

área verde e um galpão fechado que atende a classe de Educação Infantil em uma parte dele, 

sendo instaladas nesse galpão lousa, carteiras, cadeiras, brinquedos e todos os materiais 

necessários para atender as demandas escolares para as crianças. 

A seguir fotos com vistas do refeitório para a quadra; ao fundo os morros, e a sala de 

Educação Infantil. 
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Foto 55 - Refeitório com toldos para necessidade de fechar, ao fundo quadra esportiva e 

morros verdejantes na escola Joaquim Ribeiro de Almeida 

 
     Fonte: Acervo pessoal – 2013 

 

Foto 56 - Galpão onde está instalada a sala de Educação Infantil 

 
Fonte: Acervo pessoal – 2013 
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Foto 57 – Parte interna do galpão onde está instalada a sala de Educação Infantil 

 
   Fonte: Acervo pessoal – 2013 

 

 Embora a escola ofereça uma boa infraestrutura ao seu alunado, o fato de a Educação 

Infantil ser atendida em um galpão (muito bem organizado e limpo) nos remete aos 

atendimentos das escolas rurais do início do século em que os espaços eram improvisados e ali 

as crianças recebiam as instruções para uma possível “vida melhor”. 

 

EMEIF João Batista Cardoso  

 

A Escola João Batista Cardoso tem esta denominação em homenagem ao Sr. João 

Cardoso, que foi duas vezes prefeito de SLP e criou duas “escolas que tiveram papéis 

fundamentais na educação luisense, o Ginásio Municipal São Luiz e a Escola Normal Municipal 

João Ebram, hoje extintos. ” (CAMPOS, 2011, p.105). A escola João Batista Cardoso atende a 

Educação Infantil, com crianças de 3 a 5 anos e tem 154 crianças matriculadas. O refeitório se 

localiza na varanda da escola, há um espaço gramado com parque, horta, há sala de leitura e 

sala de informática.  
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Foto 58 - Varanda em frente às salas de aula na Escola João Batista Cardoso da Educação 

Infantil 

 
Fonte: Acervo pessoal – 2013 

 

 

Foto 59 - Área verde com parque e casa de brincadeiras para as crianças 

 
Fonte: Acervo pessoal – 2013 
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EMEF Cassiana dos Santos Moreira 

 

 A Escola Cassiana dos Santos Moreira fica em torno de 5 km de distância do centro da 

cidade de São Luiz do Paraitinga. Está localizada no bairro dos Alvarengas, área rural. A escola 

foi criada em 2003 e seu nome é em homenagem a Sra. Cassiana que dedicou sua vida à 

comunidade com organização de festas e romarias, era líder na campanha da construção da 

igreja dedicada a São Vicente de Paulo e da Conferência Vicentina que arrecadava fundos para 

auxílio aos mais pobres da região. Em 2014 a escola atendia 148 alunos divididos em uma sala 

de educação Infantil, 4 salas de Ensino Fundamental I e 5 salas de Ensino Fundamental II. A 

escola tem amplo espaço, com salas arejadas, banheiros para adultos e crianças, sala de leitura 

e um grande espaço verde. 

 

Foto 60 - Vista das salas, biblioteca e sala de TV da Escola Cassiana 

 
Fonte: Acervo Assessoria de Educação de São Luiz do Paraitinga – 2012 
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Foto 61 - Quadra poliesportiva da Escola Cassiana 

 
Fonte: Acervo Assessoria de Educação de São Luiz do Paraitinga – 2012 

 

Diante da observação realizada durante a pesquisa foi possível verificar que nas escolas 

pesquisadas a estrutura é composta pela direção, coordenação pedagógica, assistente de escola, 

professores, merendeiras e faxineiras. A rotina das escolas pesquisadas é em geral, a mesma. 

Na Educação Infantil os alunos se reúnem no pátio, se organizam em filas por turmas, recebem 

as boas vindas dos professores, as instruções do dia caso haja e cantam uma música conhecida 

por eles. Da mesma forma no Ensino Fundamental I, antes do início das aulas os alunos fazem 

filas separadas por turmas no pátio, recebem as boas vindas dos professores e são 

acompanhados às salas de aula. 

As quatro escolas apresentadas atendem muito bem as demandas escolares necessárias 

para os estudos dos alunos. As condições estruturais e físicas como iluminação, ventilação, os 

ambientes para alimentação e higienização, bibliotecas ou salas de leituras são adequados, todas 

as escolas possuem secretárias, agentes escolares que auxiliam no acompanhamento dos alunos, 

bem como sala para professores, banheiros para crianças e adultos.   

A estrutura curricular da Educação Infantil se volta para a formação pessoal e social 

considerando as vivências dos alunos relacionadas ao cotidiano, o que inclui suas experiências, 
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a alimentação, a autonomia; contempla também as áreas de conhecimento específicas como 

artes, ambiente, português e matemática de acordo com a matriz curricular verificada. 

 As escolas de Ensino Fundamental I e II seguem uma matriz curricular única. Os 

componentes curriculares atendem as indicações dos PCN (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), as Leis Federais e as especificações do MEC (Ministério da Educação) quanto à 

carga horária e outras obrigatoriedades. A última matriz curricular para o Ensino Fundamental 

é de 2009 e abrange os componentes curriculares: língua portuguesa, matemática, história, 

geografia, ciências, educação física, artes e inglês (no Ensino Fundamental II). O que diferencia 

uma escola da outra são os projetos realizados e a sua rotina. 

Analisando os documentos disponíveis na Assessoria de Educação descobriu-se a Lei 

nº 1.137 de 27 de agosto de 2004 que “inclui matéria acerca do estudo de História e Cultura 

Popular do Município de São Luiz do Paratinga no currículo escolar dos alunos do Ensino 

Fundamental I (1 a 8 série). ” A mesma teve a intenção à preservação da identidade cultural da 

cidade por meio do estudo de temas que “vão desde a origem e fundação de São Luiz do 

Paraitinga, aspecto de seu desenvolvimento econômico, arquitetura (rural e urbana) passando 

pelas festas típicas, religiosas e profanas; gastronomia, ditados populares, crendices etc.” 

(ANEXO 1). 

Entretanto, a Lei não foi implementada e poucos professores (entre os entrevistados) 

tinham conhecimento da mesma. Esse fato mostra certo descaso com a educação do município, 

pois a lei poderia ser uma oportunidade para que os alunos conhecessem melhor suas raízes, 

entendessem as atividades da zona rural, compreendessem e participassem da diversidade 

cultural da cidade. A relação entre os conteúdos curriculares oferecidos pelas escolas e a 

diversidade da cultura local pode permitir uma ressignificação da cultura e do conteúdo escolar, 

aproximando o que se vive e o que se aprende na escola. Apesar disso, as escolas trabalham 

com projetos que trazem a ideia de preservação da identidade cultural da cidade, como será 

apresentado no próximo item (3.2). 

 

3.2 PROJETOS ESCOLARES LUIZENSES: QUE ASPECTOS DA CULTURA LOCAL 

ESTÃO PRESENTES? 

 

Para compreensão do termo “projetos escolares” é preciso esclarecer que a ideia de 

projetos está relacionada a proposta para o futuro, projeção, derivado do Latim projectus que 

tem o significado de algo a ser lançado para a frente e implica técnicas, cronograma de 
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andamento de atividades, com aplicações viáveis em diversos âmbitos para atingir metas, 

objetivos. Segundo Machado (2000), 

 

O homem constitui-se em sua humanidade à medida que desenvolve sua 

capacidade de fazer escolhas e se lançar ao mundo, transformando-se e 

transformando-o, em busca de desenvolver projetos para atingir metas e 

satisfazer desejos pessoais e coletivos a partir de valores históricos, 

culturalmente situados e socialmente acordados (p. 2). 

 

No caso, desta pesquisa, entende-se que os projetos escolares expostos, são projetos dos 

professores, apresentados a (s) escola (s) e turma (s) que ele está designado a desempenhar suas 

funções. São desenvolvidos em sala de aula, podem em certos aspectos, ser considerados como 

“trabalho com projetos”, mas são conteúdos pontuais que o professor desenvolve por meio 

dessa estratégia de ensino e aprendizagem com o intuito de “criar situações de aprendizagem 

cujo foco incida sobre as relações que se estabelecem nesse processo, cabendo ao professor 

realizar mediações necessárias para que o aluno possa encontrar sentido naquilo que está 

aprendendo a partir das relações criadas nessas situações” (PRADO, 2005, p.13). 

O professor é o responsável pelo planejamento do projeto elaborado e sua execução, 

“apesar de a responsabilidade ser essencialmente de cada professor, é fundamental que esta seja 

compartilhada com a equipe da escola por meio da corresponsabilidade estabelecida no projeto 

educativo” (PCN, 1997, p30). 

É relevante considerar que os projetos são um instrumento educativo que pode propiciar 

novos elementos, o estabelecimento de relações interpessoais entre alunos, incluindo crenças e 

valores do contexto social que vivem. Contudo é de fundamental importância a prática do 

professor nessa construção de aprendizagem, pois deve se refletir sobre as “possibilidades de 

desenvolvimento de seus alunos; as dinâmicas sociais do contexto em que atua e as 

possibilidades de sua mediação pedagógica” (PRADO, 2005, p.13). 

 

[...] acompanhar o processo de aprendizagem do aluno, ou seja, entender 

seu caminho, seu universo cognitivo e afetivo, bem como sua cultura, 

história e contexto de vida. Além disso, é fundamental que o professor 

tenha clareza da sua intencionalidade pedagógica para saber intervir no 

processo de aprendizagem do aluno, garantindo que os conceitos 

utilizados, intuitivamente ou não, na realização do projeto sejam 

compreendidos, sistematizados e formalizados pelo aluno (PRADO, 

2005, p.13). 

 



119 
 

 A intencionalidade pedagógica objetiva e clara nesse processo propicia que o projeto 

não seja “confundido com um conjunto de atividades que o professor propõe para que os alunos 

realizem a partir de um tema dado pelo professor ou sugerido pelo aluno, resultando numa 

apresentação de trabalho” (PRADO, 2005, p.15), desagregando valor do trabalho por projeto e 

não atendendo sua concepção. Ter uma proposta, um conteúdo, cronograma estabelecidos, 

propicia que o aluno saiba o andamento do trabalho proposto e se torne ativo no processo, para 

chegar ao objetivo final que é o aprendizado daquele conteúdo, mas é válido ressaltar que 

trabalhar apenas por projetos favorece a um “engessamento” da prática pedagógica dificultando 

o uso de outras estratégias para o ensino e aprendizagem. 

Desta forma, este tópico apresenta alguns projetos escolares, aos quais foi possível o 

acesso e que pudessem revelar ou se relacionar, de alguma forma com a proposta da preservação 

da identidade cultural da cidade no âmbito escolar. O quadro 2 apresenta os projetos escolares 

desenvolvidos nas quatro escolas apresentadas no tópico anterior (3.1 Escolas Luizenses: Um 

Olhar Sobre Elas) É importante ressaltar que os nomes das professoras envolvidas nesses 

projetos serão omitidos para preservá-las, e dos cinco projetos apresentados, dois deles são da 

mesma professora.  

 

Quadro 2 -Escolas e projetos desenvolvidos 

ESCOLAS 

PROJETO 

“Resgatando 

o Rio”  

 2012 

PROJETO 

“Festa do 

Divino” 

2012 

PROJETO 

“Festa 

Junina” 

2013 

PROJETO 

“Músicas de 

Elpídio dos 

Santos” 

2013 

PROJETO 

“Moçambique” 

2004 - 2013 

EMEF João Pereira 

Lopes 
  

 

X 
X  

EMEF Joaquim Ribeiro 

de Almeida 
  

 

X 
  

EMEIF João Batista 

Cardoso 
X X 

 

X 

 

  

 

EMEF Cassiana dos 

Santos Moreira  

  X  X 

  

Em um primeiro olhar é possível constatar que três dos cinco projetos apresentados são 

embasados nas festividades da cidade e os outros dois com temas pertinentes ao contexto da 

cidade, mostrando uma tentativa de introduzir a cultura local com suas manifestações no âmbito 

escolar. 
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PROJETO 01 – E.M.E.I.F. João Batista Cardoso 

Educação Infantil – Projeto “Resgatando o rio” 2012. 

Realizado no mês de abril. “Como esse mês de abril (sic), (...), a gente sempre trabalha 

a semana do rio Paratinga, [que] é um rio muito importante pra nós” (Profa. A em entrevista no 

1º semestre de 2013). Para isso a professora usou os eixos das ciências e geografia, que tem 

respectivamente os objetivos: “conhecer e explorar o meio ambiente próximo ao seu entorno, 

observando os componentes presentes na natureza” (Ciências) e “conhecer a paisagem local 

distante ou próxima do seu entorno, identificando as mudanças ocorridas em função do passar 

do tempo e das diferentes necessidades” (Geografia). 

 A partir desse projeto foi elaborada uma atividade sequenciada, descrita a seguir pela 

Profa. A. 

Então os alunos iam observando o que estava acontecendo, como que era o 

rio. Eles observavam e a gente anotava, era fotografado e voltamos para a 

escola. Depois, foi pedido aos pais a participação deles: uma pesquisa que eles 

trouxessem para nós, fotos do rio antigamente. Assim nós montamos um 

painel. Depois essas fotos reveladas, trazidas pelos pais, montamos um painel, 

e os alunos puderam observar o antes e o agora. Como o rio Paraitinga era 

antigamente, o que existia às suas margens e agora como ele está. Então 

acabou resultando num painel e nesse painel a gente fez uma listagem, 

listamos as diferenças do passado com o presente (Profa. A em relato/ 

entrevista). 

 Este projeto, apesar de ter um caráter ambiental por estar relacionado à preservação do 

Rio Paraitinga, pode ter propiciado às crianças estabelecer uma relação entre o passado e o 

presente. Ao buscarem com seus pais fotos antigas que mostrassem o entorno do Rio Paraitinga 

puderam ter contato com as alterações das estruturas e do patrimônio da cidade, já que o Rio 

passa no meio dela. 
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Foto 62 - Visita das crianças as margens do Rio Paraitinga 

 
Fonte: acervo Profa. A – 2012 

 
 

Foto 63 - Painel sendo montado em conjunto com a professora com as fotos antigas trazidas 

pelos alunos 

 
     Fonte: acervo Profa. A – 2012 
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Não foi possível saber quais conversas e discussões ocorreram entre as crianças e entre elas e a 

professora. Os resultados mais duradouros do desenvolvimento desse projeto apenas poderiam 

ser percebidos por pesquisa longitudinais ou que envolvessem narrativas das crianças 

participantes. Fica registrado, então que o alcance de um projeto dessa natureza está mais na 

exploração dos elementos escolhidos antes, durante e após a visita do que nela mesma e no 

painel que, como se vê na foto, foi montado pela Profa. enquanto os alunos observavam ou 

faziam outras atividades em pequenos grupos. 

 

 

PROJETO 02 - E.M.E.I.F. João Batista Cardoso 

Educação Infantil – Projeto “Festa do Divino” 2012.  

Realizado no mês de maio, utiliza o eixo de História, e tem como objetivo: “conhecer e 

praticar algumas manifestações folclóricas (próprio da região e do Brasil), ampliando seu 

repertório cultural”42 além de mostrar a cultura Luizense na Festa do Divino. As atividades 

desenvolvidas o foram como estudos do meio: as crianças fizeram um passeio para ver os 

preparativos da Festa do Divino, acompanhadas pela professora A e uma professora auxiliar. 

Elas visitaram o Mercado Municipal onde é feito o “Afogado”, comida típica da região, que é 

oferecida gratuitamente a todos que participam da Festa e depois na escola conversaram sobre 

o que observaram e desenharam suas percepções.   

Na Festa do Divino nós levamos os alunos para conhecer a parte cultural dessa 

festa. Apesar de ser uma festa religiosa, o foco é a cultura dessa festa. A gente 

mostra o Império, a gente mostra as danças típicas, como Moçambique, a 

congada, a cavalhada, os jogos e brincadeiras como pau de sebo, João Paulino 

e Maria Angu, que são dois bonecos gigantes que existem já há muito e muito 

tempo. Vamos até o mercado municipal onde é feito o afogado e o afogado é 

uma comida típica dessa festa e é oferecida gratuitamente aos visitantes, aos 

participantes da festa (Profa. A- entrevista). 

 

                                                           
42 Objetivos do eixo de história relacionado ao Projeto “Festa do Divino” 2012. 
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Foto 64 - Visitas das crianças ao Mercado Municipal vendo os preparativos do “afogado”. 

 
Fonte: acervo Profa. A – 2012 

 

 

 

Foto 65 - Crianças na escola fazendo colagem sobre a Festa do Divino 

 
            Fonte: acervo Profa. A – 2012         
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O projeto trouxe às crianças a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a Festa 

do Divino, uma das maiores festas da cidade, que tem como foco principal a religiosidade, mas 

também apresenta em um só evento as danças típicas e o folclore e propicia uma imersão na 

cultura local. Pela pouca extensão (durante a semana que ocorre a festa) do projeto e também 

pelo não envolvimento efetivo nos preparativos da festa, é possível que as crianças não tenham 

compreendido plenamente o significado que a Festa do Divino tem para a cidade em que vivem. 

No entanto, mantê-las ciente desse universo e fazer com que observem, presenciem, conversem 

e exponham suas vivências nesse meio, pode propiciar a elas uma interação maior com essa 

tradição.  

Entretanto, é possível dizer que se o projeto realizado na Educação Infantil não tiver 

continuidade nos anos seguintes poderá permanecer na superficialidade, não atendendo a 

intenção de preservar e ampliar o repertório cultural dos alunos envolvidos. 

  

PROJETO 03 – E.M.E.F. Joaquim Ribeiro de Almeida 

Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II - “Projeto Festa Junina “Chi, Pul Pul”.  

Para comemorar a Festa Junina, ela é realizada dentro das escolas e também no Mercado 

Municipal da cidade, com barracas e decorações típicas. Conta com a participação da 

comunidade e dos alunos das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II na 

apresentação de suas quadrilhas. Há também a possibilidade de quadrilhas de outros municípios 

participarem da festividade e concorrerem no Concurso. As quadrilhas das escolas são 

distribuídas por séries e muitas vezes optam por apresentarem temas diferentes do tradicional 

como no ano de 2013 em que os temas foram para homenagear as danças e as personalidades 

reconhecidas na cidade, conforme fotos abaixo, da Escola Joaquim Ribeiro de Almeida. 
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Foto 66 - Apresentação de quadrilha tradicional na Festa Junina – Escola Joaquim Riberio 

de Almeida 

 

Fonte: acervo pessoal – 2013 
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Foto 67 - Apresentação de quadrilha com maracatu na Festa Junina – Escola Joaquim 

Ribeiro de Almeida 

 
Fonte: acervo pessoal – 2013 

 

 

 Esse projeto especificamente envolve todos os alunos, desde as apresentações de 

quadrilhas tradicionais até as apresentações diferenciadas como já proposto pelas escolas. Esta 

é uma forma de possibilitar aos alunos uma vivência maior de suas raízes, quanto a sua história 

de família e cidade, pois muitos dos homenageados são pessoas reconhecidas, fazem parte de 

suas vidas por suas ações sociais, por sua personalidade, por seu trabalho dentre outros. Mas, o 

fato relevante dessa vivência é a forma como ela é realizada, como é a participação dos alunos 

dentro dessa proposta, se eles apenas recebem um “script” e seguem ou fazem parte da fruição 

em conhecer cada personagem (história de vida, trabalho etc.) ou até mesmo sobre a proposta 

de quadrilha tradicional e ou de formação de uma festa junina. O participar inclui tanto outras 

faces, que apenas seguir um roteiro exclui a dimensão de possibilidades de conhecimento, 

aprendizado e experiências mais abrangentes e relevantes. 
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PROJETO 04 - E.M.E.F. João Pereira Lopes 

Ensino Fundamental I – “Projeto Músicas de Elpídio dos Santos” 

  A participação dos alunos da Profa. B teve como objetivo alfabetizar, por meio das 

músicas de Elpídio dos Santos voltadas ao público infantil. Diz a Profa. B que o projeto: “surtiu 

muito efeito com as crianças até mesmo na alfabetização, porque eu alfabetizava, eu alfabetizei 

através das músicas do Elpídio dos Santos. Eu consegui fazer esse trabalho e tive muitas 

respostas positivas” (entrevista no 1º semestre de 2014).  

No projeto desenvolvido a Profa. B apresentava as músicas aos alunos, eles ouviam e 

iam lendo e entendendo palavra por palavra, para que todos pudessem estabelecer relação entre 

a letra da música e interpretação de seu significado.  

O projeto também propunha um efetivo aprendizado sobre o autor das músicas que é 

reconhecido como personalidade ilustre da cidade, sobre a importância que a música tinha e 

tem no meio em que vivem.  

 

 

PROJETO 05 - E.M.E.F. Cassiana dos Santos Moreira  

Ensino Fundamental I – “Projeto Moçambique” – 2004 a 2013 

Em 2004 a Professora C tinha como objetivo principal democratizar as formas de cultura 

da cidade de São Luiz do Paraitinga. Iniciou com a ideia de pesquisar junto com os alunos a 

cultura de SLP e produzir um vídeo para entendê-la. Por meio dessa pesquisa foi “resgatado” o 

Moçambique apresentado pelo Mestre Raul, filho de um tradicional festeiro no bairro do 

Alvarengas, que começou a dançar desde a infância e em 1975 fundou a Cia de Moçambique e 

que, com a introdução de novas culturas, não teve condições de mantê-la.  

Diante da aproximação feita com o Mestre Raul surgiu a ideia de revitalizar com a Cia 

de Moçambique com participação dos alunos da Escola Cassiana, mas enfrentaram preconceito 

de alguns pais e professores. Segundo a Profa. C “se as pessoas pensam assim é porque elas 

também não conhecem nosso patrimônio” (entrevista – 2014). Para a aceitação da ideia a 

professora, chamou os alunos que também tinham preconceito, os pais, outros professores e 

assim conseguiu mais apoio; com isso deram identidade ao grupo fazendo uniformes com 

patrocínio do próprio município.  

Com esse projeto os envolvidos conseguiram desmistificar o Moçambique e levar a 

dança para o dia a dia das crianças, não somente com o intuito da preservação da cultura, mas 

também na preparação física, na coordenação motora, na coordenação das atividades do corpo, 
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já que a dança necessita disso. O Projeto teve fim em 2013 devido à falta de financiamento e 

também devido aos cuidados médicos que Mestre Raul necessitou ter em Taubaté sendo que 

sem verba não havia como transportá-lo para SLP. 

A Profa. C também abriu na Fazenda São Luiz o Ponto de Cultura onde possibilita essa 

vivência e outras atividades voltadas a cultura de SLP para escolas particulares, normalmente 

de São Paulo, mas sua intenção é que todas as escolas de SLP possam participar dessa vivência 

na fazenda e que o projeto seja aceito e propagado com devido incentivo financeiro em todas 

as escolas da cidade. 

 

Foto 68 - Ensaio dança Moçambique área próxima da Escola Cassiana 

 
Fonte: Profa. C - acervo pessoal – 2010 
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Foto 69 - Mestre Raul - ensaio com as crianças 

 
Fonte: Profa. C - acervo pessoal – 2010 

 

          Foto 70 - Mestre Raul e alunos em apresentação em SLP 

 
 Fonte: Profa. C - acervo pessoal – 2010 

 

Por fim, com o levantamento dos projetos desenvolvidos pelas escolas foi possível 

perceber que, além dos conteúdos específicos e formais ensinados e sua realização em áreas 
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diferentes, há intenção das professoras de ensinar sobre a cidade, mas talvez ainda não 

possibilitem a apropriação da ideia de preservação da cultura local em seus projetos escolares, 

por serem parciais e parecerem não estabelecer relações entre os conteúdos escolares e a 

realidade vivida em SLP. Eles parecem ter vida por si só. Se os mesmos projetos fossem 

ampliados em suas finalidades e entrelaçassem seus conteúdos e objetivos com o currículo ao 

longo da vida escolar, intencionalmente introduzindo a cultura local na escola, os resultados 

poderiam realmente favorecer o envolvimento dos estudantes com a preservação das tradições.  

No caso do projeto 05 foi possível verificar um trabalho mais focado na preservação da 

identidade cultural da cidade, com envolvimento de diferentes parceiros, e isso pode ter 

propiciado desenvolvimento em vários âmbitos: no aprendizado relacionado com a 

coordenação motora, ritmo, disciplinas, concentração, no próprio incentivo à cultura, na 

tentativa de perpetuar o imaterial para os alunos participantes e na relação com o turismo com 

a apresentação no centro da cidade. Como relatado pela Profa. D em entrevista, sobre a 

importância desse projeto para escola, alunos e cidade. 

No bairro dos Alvarengas, tem uma professora que sempre teve essa 

preocupação, de manter as manifestações culturais com os alunos. E ela trouxe 

pra eles a dança do Moçambique, que é bastante comum aqui em São Luís do 

Paraitinga. Ela começou, primeiramente, com a parte teórica, e depois ela 

conseguiu um mestre pra coordenar a dança, que ensinou tudo, os passos, a 

música, os poemas que eles tinham que compor... Eles criaram tudo, as 

crianças, desde a letra, o poema, a melodia em si, e a dança. Esse projeto acho 

que ainda existe, as crianças dançam, geralmente mais na Festa do Divino, 

eles apresentam. Então foi bem legal, porque muitas crianças falaram “ai, eu 

não vou dançar isso, é muito estranho...Vergonha, ou às vezes questão de 

religião... Mas ela colocou de uma outra maneira, pra que eles entendessem 

que é uma manifestação cultural, independente da religião. Pra eles 

compreenderem a importância da dança (entrevista com Profa. D – 2014). 

No segundo semestre de 2013 foi possível observar, no site da Prefeitura de São Luiz 

do Paraitinga, que a Assessoria de Educação buscava resgatar essa cultura promovendo 

iniciativas voltadas para sua preservação, incentivando os professores a trabalharem nessa 

perspectiva, a partir da apresentação da diversidade cultural local, com ações dentro das 

escolas, como por exemplo: a apresentação do Ditão Virgilio, contador de histórias caipiras e 

a apresentação de peças teatrais que revelem lendas e folclore. O intuito parece ser de vincular 

as ações das escolas com as que ocorrem fora dela, incentivando os alunos a preservarem o 

rico patrimônio cultural da cidade. 

 



131 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV - SOBERANA CORONEL 

  



132 
 

MENINA DE ESCOLA 

 

 

Elpídio dos Santos 

 

 

 

12 anos eu te conheci 

Desde o tempo qu’era criançola 

De chinelo arrastando no chão 

No recreio do grupo de escola 

Só jogava peteca de mão, ai, ai, ai 

E treinava no jogo de bola... 
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Minha experiência na escola Coronel Domingues de Castro teve início em 2005 ano que 

realizei a pesquisa de conclusão de curso de graduação sobre a Educação de Jovens e Adultos. 

A primeira percepção sobre a escola foi sua amplitude física: grande gramado, pátio coberto, 

uma estrutura bem organizada para atender a demanda dos alunos.  

Nesta nova pesquisa, foi possível observar que após 9 anos as dependências da escola 

continuam as mesmas, com algumas reformas, como uma quadra coberta e sala de informática 

mais equipada e seus amplos espaços, mas a equipe administrativa teve alterações, a diretora 

da escola na época, é agora a Assessora da Educação da cidade, dos professores, alguns 

permaneceram, outros foram para outras escolas.  

 

Foto 71 - Entrada da Escola Coronel Domingues de Castro 

 
Fonte: Acervo pessoal – 2014 

 

A história da escola Coronel (como é conhecida na cidade) é muito interessante, pois 

trata-se de uma das mais antigas e foi uma das primeiras intuições no Estado, por volta do século 

XIX, a oferecer vagas como grupo escolar; e desde então teve diversos endereços na cidade de 

SLP. 

Desde 1991 a escola Coronel está localizada no centro da cidade, ao lado da Escola de 

Educação Infantil João Batista Cardoso. O prédio em que funciona a escola é mantido pela 

Prefeitura de São Luiz do Paraitinga. No 2º semestre de 2014 eram 397 alunos matriculados em 
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11 classes no período matutino e 10 no período vespertino, todas de Educação Fundamental I. 

Atende crianças de 6 a 10 anos que moram na zona urbana, rural e periférica. Tem 26 

professores atuando, todos com ensino superior, predominantemente nas áreas de pedagogia e 

letras.  

Em seu amplo espaço, a escola tem 21 salas de aula e salas para diretoria, coordenação, 

secretaria, professores, arquivo, laboratório de informática, sala de leitura, um grande refeitório, 

quadra esportiva coberta, pátio coberto, cozinha, dispensa, vestiário, banheiros para professores 

e para alunos e zeladoria. 

 

Foto 72 - Acesso ao pátio onde ocorre a alimentação escolar e os eventos realizados na 

cidade. 

 
Fonte: Faus – São Luiz do Paraitinga Arquitetura 43- 2013 

 

                                                           
43 Disponível em: http://saoluizparaitingafaus2012.blogspot.com.br/2012/11/educacao.html. Acesso em: 10 out. 

2013. 
 

http://saoluizparaitingafaus2012.blogspot.com.br/2012/11/educacao.html
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Foto 73 - Pátio aberto – área verde ao fundo quadra coberta 

 
Fonte: Acervo pessoal – 2014 

 

Foto 74 - Pátio coberto e refeitório 

 
Fonte: Acervo pessoal – 2014 
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Foto 75 - Área externa do prédio de salas de aula (embaixo salas de aulas e sala de 

informática e parte superior janelas do corredor de acesso a salas de aula) 
 

 
Fonte: Acervo pessoal – 2014 

 

 

Para manutenção e melhorias da escola, os recursos financeiros são originários do FDE 

– Fundação para o Desenvolvimento para a Educação, FNDE/MEC – Fundo Nacional para o 

Desenvolvimento da Educação/ Ministério da Educação e eventos realizados pela APM – 

Associação de Pais e Mestres que são utilizados às necessidades da escola. 

Os principais motivos para a seleção desta escola para aprofundamento do estudo foram 

por ela ter o número maior de alunos matriculados no ensino fundamental I, pela sua localização 

e pelos seus índices de avaliação no IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Tabela 5). O IDEB é um dos índices mais utilizados para aferir o desenvolvimento das escolas, 

nele são estabelecidas metas a serem atingidas no desempenho escolar no Ensino Fundamental 

I e II. Como apresenta a Tabela 4 (com os resultados e metas brasileiras para os anos iniciais 

do Ensino Fundamental). 
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Tabela 4 - RESULTADOS IDEB/ 2013 – Brasil- Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
 

 IDEB Observado Metas 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021 

Total  3.8  4.2 4.6 5.0 5.2 3.9 4.2 4.6 4.9 6.0 

Dependência Administrativa 

Pública  3.6  4.0 4.4 4.7 4.9 3.6 4.0 4.4 4.7 5.8 

Estadual  3.9  4.3 4.9 5.1 5.4 4.0 4.3 4.7 5.0 6.1 

Municipal  3.4  4.0 4.4 4.7 4.9 3.5 3.8 4.2 4.5 5.7 

Privada  5.9  6.0 6.4 6.5 6.7 6.0 6.3 6.6 6.8 7.5 
 Fonte: IDEB - 201444  

  

Analisando os dados e focando nas escolas municipais é possível verificar que o índice 

do IDEB para a estrutura municipal tem crescido no decorrer dos anos, passando de 3.4 em 

2005 para 4.7 em 2011 e 4.9 em 2013 atingindo e superando a meta estipulada de 4.5 para o 

ano de 2013. 

Na cidade de São Luiz do Paraitinga as metas gerais foram: no ano de 2007, 4.3; ano de 

2009, 4.6; no ano de 2011, 5.0 e no ano de 2013 é de 5.3. Observando os dados é possível 

verificar que a cidade ultrapassou em 2007, 2011 e 2013 as metas estipuladas pelo IDEB.  

Entretanto, os demais resultados divulgados (figura 5) referentes a cada escola de São 

Luiz do Paraitinga participante na avaliação do IDEB demonstram que as metas alcançadas não 

foram boas para todas as escolas avaliadas e a Escola Maria Vitória pela primeira vez conseguiu 

atingir e ultrapassar a meta projetada em conjunto com a escola Coronel que desde 2011 

consegue ultrapassá-la, como mostra da Tabela 5 abaixo: 

 

                                                           
44 Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=128877 – acesso em 09 

set. 2014. 
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Figura 5 - Metas IDEB para São Luiz do Paraitinga 

 
Fonte: IDEB – 201445 

 

 

Tabela 5 - Ibed alcançado e Metas de algumas escolas de São Luiz do Paraitinga 

 

Ideb Observado 

 

Metas Projetadas 

 

Escolas 2005 2007 2009 2011 

 

2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Cassiana dos Santos 

Moreira 
  4.4 *** 

 

  4.7 5.0 5.2 5.5 5.8 6.1 

Coronel Domingues 

de Castro 
4.5 4.3 4.8 5.7 5.6 4.5 4.9 5.3 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 

João Gonçalves dos 

Santos 
  4.0 *** 

 

  4.2 4.4 4.8 5.0 5.3 5.5 

João Pereira Lopes 

 
  4.4 *** 

 

  4.7 5.0 5.2 5.5 5.8 6.1 

Maria Vitória de 

Campos Azevedo 
3.9 4.5 4.1 4.2 5.5 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 

Obs.: *** Sem média na Prova Brasil 201146. 

                                                           
45 Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=128848. Acesso em 09 set. 2014. 
46 Disponível em: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=140965. Acesso em 09 set. 2014. 
 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=128848
http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=140965
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Analisando a Tabela 5 é possível observar que no ano de 2011 a única escola que 

conseguiu atingir a meta estabelecida e ainda ultrapassá-la foi a Escola Coronel Domingues de 

Castro que teve um dos maiores índices alcançados na avaliação, em 2005, 4.5 para 5.7 em 

2011, ultrapassando a meta estipulada de 5.3 para o mesmo ano. Em 2013 atingiu 5.6 para 5.5 

de meta. No ano de 2013, pela primeira vez, a Escola Maria Vitória de Campos Azevedo 

também conseguiu ultrapassar a meta.  

 Considerando os dados, é importante verificar que apenas duas escolas conseguiram 

atingir as metas e que por isso esses dados mostram que as metas gerais estabelecidas pelo 

IDEB para a cidade de São Luiz do Paraitinga fossem alcançadas. Essa observação pode 

conduzir a interpretação de que apenas duas escolas no resultado de 2013 elevaram o resultado 

ocasionando o alcance das metas gerais previstas, permitindo uma possível má interpretação 

dos dados, dando a impressão de que todas as escolas da cidade estão em ascensão na sua 

qualidade educacional. 

Contudo, a seguir, no item 4.1 será mostrado o trabalho desenvolvido na Escola Coronel 

quanto aos projetos escolares que possivelmente estão relacionados à perspectiva da 

preservação da história da cidade. 

 

4.1 PROJETOS ESCOLARES EM DESTAQUE NA ESCOLA CORONEL 

 

 Durante a pesquisa realizada na Escola Coronel foi localizado um projeto do ano de 

2011 desenvolvido a partir da ideia de comemoração do Dia da Pátria e que mostrou em sua 

proposta relevância quanto à preservação cultural. 

   

PROJETO 2011 - Ensino Fundamental I - “Projeto Dia da Pátria” (ANEXO 5) – 2011.  

 

Realizado no dia 7 de setembro de 2011 tendo como produto um desfile, esse projeto 

contou com a participação de todas as escolas do município. Cada uma delas ficou encarregada 

de retratar uma época e alguns aspetos da história da cidade para apresentação. A parte do 

projeto aqui apresentada é apenas a da EMEF Coronel Domingues de Castro. 

O desfile da Escola Coronel Domingues de Castro abordou, em 2011, os seguintes 

temas: homenagens às pessoas ilustres da cidade; a cultura caipira, a romaria a cavalo, a 

culinária, lendas folclóricas como Saci- Pererê, danças, composição musical de São Luiz de 
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Tolosa; a Fanfarra da cidade chamada FAMIG- Fanfarra Monsenhor Ignácio Gioia; Carnaval e 

seus blocos; seresteiros; os grupos musicais da cidade e o Rio Claro futebol clube.  

 

Foto 76- Trecho do desfile de 7 de setembro de 2011 da Escola Coronel Domingues de 

Castro; ala sobre a história do Futebol de São Luiz do Paraitinga 

 
     Fonte: Acervo da Assessoria de Educação de São Luiz do Paraitinga – 2011 

  

 

O Projeto foi proposto pela Assessoria da Educação em conjunto com os diretores, 

coordenadores e professores das escolas. A Escola Coronel Domingues de Castro realizou um 

roteiro do projeto (ANEXO 5), que foi lido enquanto a escola realizava o desfile. A preparação 

para o desfile iniciou-se no mês de agosto e envolveu todos os professores e alunos da escola. 

Foram trabalhados em sala de aula os temas do desfile com contação da história dos 

personagens, das manifestações folclóricas e dos grupos musicais envolvidos no roteiro. 

  Este projeto teve como foco principal a história de São Luiz do Paraitinga ao longo dos 

anos. Com essa característica teve um caráter agregador, divulgando o patrimônio cultural da 

cidade, possibilitando uma integração da população com sua história e uma vivência dos alunos. 

Para um aprofundamento maior sobre a história da cidade o projeto possibilitou desenvolver, 

juntamente com os alunos, um trabalho de apreciação anterior à apresentação dos personagens 

que os mesmos representariam no desfile, trazer para a sala de aula a história, a vivência desses 
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personagens homenageados (se vivos, leva-los à escola para uma apresentação pessoal). Desta 

forma, foi uma nova perspectiva relacionada ao ensino-aprendizagem referente à cultura local 

seriam uma tentativa de compreensão e aprendizado dos acontecimentos históricos do local em 

que vivem, reforçando a participação efetiva na continuidade dessa história. 

 

De acordo com o levantamento de dados, no ano de 2014 a escola Coronel estava com 

oito projetos em andamento, distribuídos pelos anos de 1º ao 5º ano. Tinham eles quatro 

temáticas: “Conhecendo e ampliando as possibilidades esportivas do nosso município”, dos 

professores Adolfo Pinto de Souza Junior e Cássia Virgínia Lima Ferreira; “Memórias e 

Identidade”, da professora Máira Leilaine Pereira da Silva; o projeto “Eleições 2014”, da 

Assessoria da Educação e o projeto “Safari Animal”, da profa. Máira Leilane Pereira da Silva.  

A seguir são apresentados os projetos escolares desenvolvidos no ano de 2014 na escola 

Coronel. 

 

1. TEMÁTICA 01 (2014) - Ensino Fundamental I - “Memórias e Identidade”  

O projeto “Memórias e identidade” (cedido pela Profa. Máira Leilaine Pereira da Silva, 

responsável pelo projeto) teve base interdisciplinar relacionada às áreas de conhecimento de 

arte, língua portuguesa e história. Partiu da ideia de trabalhar a educação patrimonial dentro da 

escola, com observação e fotografia (algumas da escola, outras dos próprios alunos) para 

apreciação e aprofundamentos da cultura luizense. Um dos principais objetivos era “abordar a 

cultura local de forma a fazer os alunos a perceberem o valor da cultura de seu município por 

meio de atividades diversificadas e motivadoras promovendo assim um enriquecimento cultural 

necessário à formação de qualquer indivíduo” (ANEXO 6).  Utilizou como estratégias pesquisa 

de campo, palestras, visitas, atividades que reforçavam a identidade cultural, cabendo ao 

professor “conduzir as discussões e enriquecê-las utilizando-se de diversos recursos com 

tecnologias, a expressão artística e a ampla bibliografia sobre o tema, a fim de, propor, o total 

envolvimento dos alunos” (ANEXO 6). 

 Na tabela 6 apresento os temas abordados para cada ano e a seguir detalhes de cada 

projeto. 
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Tabela 6 - Projetos desenvolvidos nos anos da escola Coronel em 2014 

Série/ Ano Tema  

1º ano Registros fotográficos dos pontos turísticos do município 

2º ano Nossa cidade – Hoje e Ontem 

3º ano  Manifestações culturais e artísticas 

4º ano Fazendas e meio ambiente 

5º ano Turismo de aventura e ambiental 

Fonte: Projeto Memórias e Identidade – Máira Leilane Pereira da Silva - 2014 

 

 

a) PROJETO 01 - 1º ano - Registros fotográficos dos pontos turísticos do município 

Trabalhou a paisagem urbana e rural da cidade de São Luiza do Paraitinga através de 

fotografias, utilizando o estudo do meio, com visitas à Fazenda São Luiz, distrito de Catuçaba 

e EMEIEF. Maria Vitória de Campos Azevedo (escola rural). Teve como atividade de 

“enriquecimento curricular”: conhecer a história e visitar dos pontos turísticos da cidade, fazer 

levantamentos de características por meio fotográfico, pesquisar sobre manifestações culturais, 

dentre outros. 

Foto 77 – Passeio – Vila de São Pedro de Catuçaba 

 
Fonte: Profa. Máira Leilane Pereira da Silva – 2014 
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Foto 78 – Visita a E.M.E.I.E.F. Maria Vitória de Campos Azevedo 

 
Fonte: Profa. Máira Leilane Pereira da Silva – 2014 

 

 

b) PROJETO 02 - 2º ano - Nossa cidade – Hoje e Ontem 

Proporcionou visitas aos pontos turísticos do município, apreciação do acervo 

fotográfico, visita ao Mirante do Cruzeiro e visita a Torre (local onde estão instaladas torres de 

comunicação onde é possível visualizar a cidade inteira). Durante as visitações, os alunos 

fizeram registros fotográficos, viram vídeos informativos sobre a cidade, estudaram diferentes 

segmentos turísticos, participaram de vivências culturais etc. Depois das visitas os alunos 

registram a experiência em desenhos que foram expostos na classe. 
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Foto 79 – Visita a Torre e ao Mirante da Cruz 

 

Fonte: Profa. Máira Leilane Pereira da Silva – 2014 
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Foto 80 - Vista Da Torre Para A Cidade SLP 

 
Fonte: Profa. Máira Leilane Pereira da Silva – 2014 

 

 

Foto 81 – Desenhos feitos pelos alunos do 2º ano sobre a visita a Torre 

 
Fonte: Profa. Máira Leilane Pereira da Silva – 2014 

 

 

c) PROJETO 03 - 3º ano - Manifestações culturais e artísticas 
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O tema abordado teve como estudo do meio uma visita à casa do artista plástico Benito 

de Campos e visita à E.E. Monsenhor Ignácio Gioia para observar os painéis de José Carlos 

Monteiro, pintor Naif de SLP. As atividades “de enriquecimento curricular” envolveram 

conhecer os pontos turísticos e as festas religiosas da cidade, suas manifestações culturais, 

fotografar os atrativos de SLP; houve leitura de poesias, produções de textos ou limeriques, 

ensaios fotográficos da cultura e patrimônio, encontro com historiadores e artesãos da cidade 

etc. 

Foto 82 - Visita ao Império 

 
Fonte: Profa. Máira Leilane Pereira da Silva – 2014 

 

 

Foto 83 - E.E. Monsenhor Ignácio Gióia e obras do pintor Naif José Carlos Monteiro. 
 

 
Fonte: Profa. Máira Leilane Pereira da Silva – 2014 

d) PROJETO 04 - 4º Fazendas e meio ambiente 
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Teve como principal foco a visita à E.E. Monsenhor Ignácio Gióia e atividades de 

“enriquecimento curricular”. Além de conhecer a cidade, e alguns pontos turísticos, assistiram 

vídeos informativos sobre a cidade, e estudaram obras voltadas para a educação patrimonial; 

houve também o desenvolvimento de literatura de cordel, composição artística sobre a cultura 

local e vivência culturais. 

Foto 84 – Folclore e cordel – atividade a partir da apreciação do curta metragem “Mistério 

da Matriz” 

 
Fonte: Profa. Máira Leilane Pereira da Silva – 2014 

 

 

Foto 85 - Isogravura feita pelos alunos sobre a Lenda da Cobra Grande de São Luiz do 

Paraitinga 
 

 
Fonte: Profa. Máira Leilane Pereira da Silva – 2014 
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Foto 86 – Atividade de isogravura (folclore e cordel) sobre o “mistério da Matriz – lenda da 

cobra grande" 

 
Fonte: Profa. Máira Leilane Pereira da Silva – 2014 

 

 

e) PROJETO 05 - 5º Turismo de aventura e ambiental 

Utiliza o turismo rural e gastronômico como resgate da culinária caipira como o 

afogado, atrativos de S.L.P. como, leituras das arquiteturas, desenhos artísticos, mapas 

turísticos, visitas à Fazenda e Destilaria Mato Dentro e à fábrica de farinha. E como atividades 

de “enriquecimento curricular” houve o fotografar pontos turísticos e não turísticos, locais 

interessantes da cidade, realização de entrevistas com pessoas que residem na cidade como 

coleta de dados para angariar mais informações sobre a história da cidade. 

 

Todos os projetos apresentaram uma base semelhante de atividades de “enriquecimento 

curricular” e as suas diferenças foram destacadas anteriormente. De modo geral todos eles 

desenvolveram atividades como observação, registro e exploração de espaços educacionais e 

culturais e as professoras utilizam recursos computacionais com seus alunos, como 

apresentações multimídia, pesquisa na web, animações dentre outros, para o desenvolvimento 

de atividades. Tiveram como produto final a elaboração de um portfólio por sala “contendo as 
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diversas ações do projeto além da exposição dos trabalhos desenvolvidos que serão 

apresentados e disponibilizados na página da Assessoria e exposições culturais do município 

ou na escola. Como avaliação, pretende “a partir dos conhecimentos prévios dos alunos, 

realizada durante todo o projeto através de vários meios como instrumentos de registro, 

desempenho individual e coletivo e formas de auto avaliação” (ANEXO 6). 

 

2. TEMÁTICA 2 (2014) – PROJETO 6 - “Conhecendo e ampliando as possibilidades 

esportivas do nosso município” (concedido pelos professores Adolfo Pinto de Souza Junior 

e Cássia Virgínia Lima Ferreira) 

 

  O projeto “Conhecendo e ampliando as possibilidades esportivas do nosso município” 

(concedido pelos professores Adolfo Pinto de Souza Junior e Cássia Virgínia Lima Ferreira) 

teve como objetivo oportunizar às crianças conhecimento sobre seu corpo e o desenvolvimento 

de atividades motoras com a intenção de estabelecer uma relação com os espaços e incentivo 

que SLP oferece para o esporte, como o desenvolvimento da autonomia e melhoria da qualidade 

de vida para que crianças e jovens reconheçam a importância do movimento corporal para a 

saúde, para aprender, para se distrair, competir, perder peso, ganhar massa muscular, 

conscientizando-os de que é possível desenvolver essas atividades no município, com aulas 

teóricas, práticas e visitações (Núcleo Santa Virgínia - explicitado no item 2.2).  

A proposta para o município vai além da preocupação com os esportes mais populares 

como futebol, vôlei, basquete abrangendo informações sobre fauna, flora, reserva ambiental, 

alimentação equilibrada, anatomia, e atividades como pilates, yoga, atletismo, slackline, 

futebol, aulas de pipa, natação, rafting, cavalgada. Isso visando oferecer aos conhecimentos e 

atividades, propiciadoras do “desenvolvimento holístico dos seres humanos envolvidos, 

capacitando-os para uma consciência ambiental e corporal focada no respeito à natureza 

humana e de nosso meio ambiente” (ANEXO 7). Além disso, essas atividades visavam 

democratizar as atividades esportivas, que tem “história elementar e sua trajetória esportiva, 

turística, comercial e primordial para São Luis do Paraitinga” (ANEXO 7). 

 Esse projeto foi citado pela Profa. I que incentiva a democratização dos esportes na 

cidade: 

Nós estamos iniciando o projeto, ampliando as possibilidades esportivas em 

São Luís. Porque, novamente, as crianças em São Luís, do primeiro ao quinto, 
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principalmente, todas estudam nas escolas públicas de São Luís. Do sexto ao 

nono muitos já saem para outros municípios quem têm escolas particulares. 

Então essas crianças que estão em São Luís, [...] acreditamos ser necessário 

que elas tenham oportunidade de movimento. Porque percebemos que a 

cidade tem essa possibilidade, só que poucas crianças têm acesso. Então nós 

vamos tentar democratizar essas possibilidades. Quais? O rafting, as trilhas, o 

trekking, a bike, a piscina, porque não tem o clube para todos. Existe um clube 

só e normalmente este clube fica quase o ano todo fechado, com uma piscina 

semi-olímpica. Um absurdo. Com as crianças necessitando... Até porque tem 

o rio, que tem esse papel de pelo menos ter uma aprendizagem inicial. Muitas 

crianças, isso para um projeto futuro, muitas crianças não conhecem o núcleo 

Santa Virgínia, e não conhecem a Serra do Mar, e a praia. São muito próximas, 

e vão pro zoológico de São Paulo. Então nós achamos que estava um pouco 

incoerente, de conhecer a riqueza que está ao redor delas (entrevista Profa. I – 

2014). 

 

3. TEMÁTICA 3 – PROJETO 7 (2014) – “Safari animal” – para o 4º ano (cedido pela 

Profa. Máira Leilane Pereira da Silva). 

 Seu objetivo foi mostrar aos alunos o Zoológico de São Paulo, e trabalhar temas que 

abordassem os animais, suas características, suas origens, tamanhos, envolvendo as áreas de 

arte, português, ciências e matemática. Por meio dos filmes “Animais unidos jamais serão 

vencidos” e “Madagascar”, os professores trabalharam temas da cultura afro-brasileira. A coleta 

de dados, o conhecimento sobre a história dos animais pôde proporcionar um melhor 

aproveitamento da visita ao Zoológico fazendo com que estabelecessem relação entro o vivido 

e o apreendido na escola. Como forma de avaliação os alunos elaboraram cadernos de registros 

das atividades ao mesmo tempo que foi considerada a participação no processo, no desempenho 

individual e coletivo. 

 

4. TEMÁTICA 4 – PROJETO 8 (2014) – “Eleições” (cedido pela Assessoria de Educação 

de SLP) 

A ideia principal foi a formação de um cidadão consciente de seus papeis na sociedade 

e o incentivo a reflexões, questionamentos, análise das apresentações dos candidatos e de suas 

histórias, pesquisadas e apresentadas. Visou, ainda, a auxiliar na descrição, pelas crianças, de 

situações que acreditavam ter necessidade de melhorar no país e, em conjunto com a família, 

discutir sobre o assunto. Para completar as atividades foram realizadas visitas ao Fórum e à 

Câmara Municipal de São Luiz do Paraitinga, tendo em vista as crianças compreenderem quais 

atividades são realizadas nesses locais 
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 Diante dos projetos apresentados pela Escola Coronel em 2014 e mostrados no item 3.2, 

pode-se perceber que há um engajamento das escolas para a inclusão da cultura local no 

currículo, e que esta tem o apoio da Assessoria de Educação.  

Depois da apresentação dos projetos, a seguir apresento as opiniões das professoras 

participantes da pesquisa sobre a cultura local, a escola e as ações que realizam tendo em vista 

a apropriação da cultura local e sua preservação nas escolas.  

 

4.2 PLANTADORES DE LÁ 

 

 Os plantadores de lá pretendo mostrar a voz das professoras da escola Coronel. Quem 

são os que podem desempenhar ações com o intuito de melhorar o aprendizado escolar e 

principalmente auxiliar na continuidade da cultura de SLP que tem especificidades que devem 

ser cuidadas. 

 Ao todo foram 13 professoras entrevistadas (questionário no Apêndice1). Sete nasceram 

em SLP, 2 em Taubaté, 1 em Cunha, 1 em Tremembé, 1 em Guaratinguetá e 1 em São Paulo; 

5 professoras que não nasceram em SLP foram morar na cidade ainda crianças; uma professora 

trabalha em SLP, mas mora em sua cidade natal – Cunha. Todas tem ensino superior que 

variam entre os cursos de pedagogia, letras, lingua portuguesa, artes e educação física; 11 tem 

especialização completa nas áreas de psicopedagogia, educação infantil, políticas públicas, 

educação física, educação inclusiva, metodologia da arte, gestão educacional e gestão 

ambiental e 2 estão com o curso em andamento. As professoras entrevistadas lecionam: 1 no 

1º ano, 2 no 2º ano, 3 no 3º ano, 2 no 4º ano, 3 no 5º ano e 2 do 1º ao 5º ano. O Gráfico 1 a 

seguir mostra o tempo total no magistério, o tempo que lecionam em SLP e o tempo que 

lecionam na Escola Coronel. 
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Gráfico 1 - Tempo de magistério das participantes da pesquisa (geral, em SLP e na Escola 

Coronel) 

 

 

Os dados apresentados mostram que o tempo total de magistério das professoras 

entrevistadas está na média dos 13 anos; o tempo lecionando em SLP é em média 12 anos e o 

tempo médio que lecionam na Escola Coronel está aproximadamente em 7 anos. Portanto, são 

as professoras experientes, que permanecem há tempo no mesmo local de trabalho. 

Na segunda parte da entrevista com as professoras foram feitas questões relacionadas à 

cidade de SLP, à escola e suas ações, e a cultura local. 

As principais características de SLP (QUESTÃO 1), citadas pelas professoras 

entrevistadas, foram: simplicidade, acolhimento, tradição, costumes, a mata, as danças 

Moçambique e Congada e a Igreja da Matriz (1 resposta para cada item); manifestações 

culturais, música, Festa do Divino, cultura caipira (2 respostas para cada item); religião e 

carnaval (3 respostas para cada item); cultura (6 respostas para o item). No total foram 27 

respostas, pois cada professor deu mais de uma característica.  

Apesar das respostas terem sido variadas, predominou a cultura como a característica 

mais marcante de SLP, com 22,2% das respostas, podendo considerar que dentro do conceito 

de cultura é possível englobar as demais respostas recebidas. 
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Gráfico 2 - Característica mais marcantes em SLP  

 

 

 

A diversidade de respostas, que parecem conjugar com o conceito de cultura, faz pensar 

sobre o que as professoras entrevistadas entendem como cultura, mas para esse desdobramento 

seria necessária outra pesquisa, com foco voltado somente para essa temática. 

Sendo a cultura a característica mais marcante de SLP, na visão das entrevistas, as 
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(QUESTÃO 2) Suas respostas foram: que estão presentes mais na forma social do que religiosa 

e por intermédio dos pais e professores músicos (1 resposta para cada item); estão mais 

presentes nos últimos 5 anos com investimento em manifestações culturais dentro da escola (2 

respostas); presentes por meio de projetos escolares (4 respostas); pela transmissão oral de 

vivências de fora da escola (4 respostas). Três professoras responderam que a cultura local não 

está presente na escola (3 respostas). No total houve 15 respostas, pois as professoras 

entrevistadas deram mais de uma resposta para a questão. As porcentagens de respostas estão 

colocadas no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 - Características da cultura inseridas na escola  
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desenvolvimento de projetos escolares relacionados à área. Um índice que pode mostrar a 

ausência de posicionamento escolar quanto à preservação da cultura luizense são os 20% de 

respostas que afirmam que ela não está presente na escola, como ilustra a fala da Profa. F: 

 

A escola simplesmente transmite pros alunos que elas fazem parte do nosso 

cotidiano, mas elas não estão presentes na escola. Elas são trabalhadas 

pautadamente no mês de maio, que é o aniversário da cidade, por isso as 

crianças conhecem. Porque muitas das crianças não participam do carnaval 

porque os pais não gostam, outras não participam da religiosidade porque 

pertencem a outras religiões, e com isso acabam perdendo o contato com o 

folclore da cidade, com os pratos típicos da cidade... Então acabam vendo isso 

na escola, mas eles mais veem do que vivenciam isso. É passado pra eles em 

uma semana de aula, tudo muito resumidamente. Não faz parte do cotidiano na 

escola (entrevista com Profa. F).  

 

Diante das respostas pode-se notar que algumas professoras reconhecem ações voltadas 

para a preservação da identidade cultura, que talvez elas mesmas realizem e que há uma 

ausência de posicionamento e clareza quanto ao o que realmente está presente na escola 

referente às características culturais da cidade. 

Com relação à importância de preservar a cultura de SLP (QUESTÃO 3) todas as 

entrevistadas concordam. Suas justificativas estão reveladas na Tabela7. 

 

Tabela 7 - Importância de preservar a cultura SLP, para as participantes 

OPINIOES Quantidade % 

Para conhecer e reconhecer a história 5 23,81 

Para preservar a história de vida das famílias 3 14,28 

Para a cultura não morrer 5 23,81 

Para preservar o povo 2 9,52 

Para poder continuar a participar 2 9,52 

Para não perder a essência 3 14,28 

Para não haver mais dificuldades do povo de SLP de aproveitar a festa 

por causa dos turistas 

1 4,76 

TOTAL DE RESPOSTAS 21 100% 

 

Na tabela 7 observa-se a predominância de respostas “para a cultura não morrer” e “para 

conhecer e reconhecer a história”. Segundo a Profa. E, 

[...] como nós vivemos em uma cidade rica de cultura, todo lugar que você 

olha você vê presente essa... Tem características marcantes. Então os nossos 
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alunos precisam reconhecer e saber preservar. Porque às vezes muitos turistas 

sabem mais do que os nossos próprios alunos. Às vezes eles vêm, contam 

coisas que a gente fala “nossa... é mesmo? E as crianças não sabiam disso. 

Então falta acho que um pouco mais de informação, trabalhar realmente a 

fundo a nossa história, a nossa cultura (entrevista com Profa. E). 

 Desta forma é possível verificar que a cultura é ainda um grande tema a ser 

desenvolvido e discutido nas escolas e na comunidade. 

Retomando a estrutura escolar com relação aos projetos desenvolvidos, as professoras 

foram questionadas sobre como a escola fazia para tentar preservar a característica mais 

marcante de SLP e qual a forma de se organizar para atender a demanda, tanto de apresentações, 

como de projetos com a participação dos alunos (QUESTÃO 4). Foram 26 respostas, pois as 

professoras podiam dar mais de uma para a questão. Houve 1 resposta para cada um dos itens: 

as atividades em sala de aula na teoria e prática; a escola trabalha a história de SLP e os alunos 

trazem de casa informações sobre a forma que suas famílias veem os projetos escolares voltados 

para a área da cultura. Com duas respostas para cada item foram indicados: atividades em sala 

de aula, visitas de participantes externos na escola, participação de todos e a ausência de mais 

ações relacionadas; 5 respostas foram relacionadas a visitas dos alunos aos locais das festas 

como forma de participação nos projetos; 7 respostas informando que realiza por meio de 

projetos essa interação com a característica mais marcante de SLP e 3 respostas indicando que 

a escola não tem projetos e que os realizados não tem aprofundamento no tema. Na tabela 8 

encontra-se uma síntese das respostas. 

 

Tabela 8 - Participação da escola na preservação 

OPINIOES QUNT. % 

Com projetos escolares 7 26,92 

Com visitação aos locais das festas 5 19,23 

Não há projetos 3 11,54 

Com atividade em sala de aula 2 7,69 

Com participantes externos na escola 2 7,69 

Ausência de mais ações 2 7,69 

Com a participação de todos 2 7,69 

Com atividades em sala de aula na teoria e prática 1 3,85 

Com a escola trabalhando a história de SLP 1 3,85 

Com os alunos trazendo informações de casa 1 3,85 

TOTAL 26 100% 

 

Os dados confirmam que há projetos escolares sendo desenvolvidos, mas também 

mostram ações que são realizadas, como: visitação aos locais das festas, as atividades em sala 
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de aula, atividades em sala de aula teóricas e práticas, com participantes externos nas escolas, 

com a escola trabalhando a história de SLP, com a participação de todos e com os alunos 

trazendo informações de casa. Entretanto, aproximadamente 20% das respostas indicam que 

não há projetos e ações voltadas para a cultura local. A entrevista com a Profa. F ilustra bastante 

diversidade de respostas quanto à participação da escola na preservação da cultura e as ações 

realizadas. 

[...] dentro de uma ação sim, mas não dentro de um projeto. Porque acaba 

virando o conteúdo do bimestre. Então você até leva, eles até visitam o lugar 

onde se faz o afogado, eles têm noção da quantidade de animais que são 

mortos, dos alimentos que são doados. Eles visitam, a gente explica o que 

significa o Império, a gente leva até lá, mas eles não têm o contato, por 

exemplo, com a cavalhada, que seria bacana eles verem, entenderem o que é 

a cavalhada, eles não têm contato com pessoas da Igreja pra explicar por que 

o Divino, por que os Dons, isso eles não têm. Eles sabem às vezes, eles 

acompanham oficinas, mas tem oficina pra um ano e não tem pro outro, 

oficinas de confecção dos bonecos que alegram a festa... Mas é assim, é um 

dia que a pessoa vê, se deu tempo de fazer, deu, se não deu... Acaba que isso 

se perde, as crianças acabam não vivenciando. E se não for preservado agora, 

eu passo isso pro meu filho porque eu gosto, mas eu sinto que eles já não 

gostam disso porque ninguém trouxe isso pra eles, da importância. E se eles 

não sentem a importância, no futuro isso se perde cada vez mais, cada vez 

mais fica pro turista, e não pro morador em si (entrevista com Profa. F- 2014). 

Os dados apresentados e a entrevista com a Profa. F mostram a presença de projetos 

escolares, e que existem algumas ações sendo realizadas no desenvolvimento deles, mas pela 

variedade das respostas pode-se pensar que a forma de trabalhar em sala de aula não é algo 

instituído, como se cada professor agisse da maneira que julga ser mais apropriado e desenvolve 

suas ações transformando o conhecimento de um tema proposto em conhecimentos 

desconectados e fragmentados. O que pode mostrar que, por as ações serem realizadas por 

interesse pessoal de alguns professores, não há uma proposta consistente nas escolas, que 

promovam um conhecimento mais geral para todos os alunos.  

Com o dado, quanto ao não desenvolvimento de projetos escolares e ausência de ações, 

é possível observar que, talvez o conceito que as professoras que responderam essa questão 

tenham, seja diferente em relação ao que realmente deveria ser empenhado nas ações dos 

projetos escolares, ao longo do período em que foram desenvolvidos. O que pode mostrar que 

por ter muitas ações realizadas de acordo com cada professor, não há uma ação consistente que 

tente promover e garantir o mínimo de conhecimento de um projeto para todos os alunos e é 

preciso haver mais possibilidades para expandir o conhecimento, favorecendo a todos, e 

propiciando uma ampliação no aprendizado. 
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Indo um pouco além do âmbito escolar foi perguntado às professoras como elas 

supunham que as características e as ações escolares poderiam repercutir na família e na 

comunidade (QUESTÃO 5) As respostas foram: 7 disseram que as ações auxiliam na 

conscientização de familiares para a preservação da cultura da cidade; 1 que as famílias já são 

conscientizadas sobre o tema; 3 responderam que repercute de forma negativa na família e na 

comunidade pela ausência de incentivo escolar e pela perda de identidade; 5 responderam que 

as famílias e a comunidade não participam da escola e pouco conhecem a história de SLP; 1 

respondeu que as ações repercutem trazendo um sentimento de respeito; 2 responderam que as 

famílias participam das ações escolares; 1 respondeu que a cidade não tem infraestrutura para 

atender a demanda de conhecimento necessário para as famílias (por exemplo, o museu estar 

fechado). O Gráfico 4, a seguir, resume as opiniões. 

 

Gráfico 4 - Forma que as características e as ações escolares repercutem na família e na 

comunidade  

 

 

Os dados do Gráfico 4 acima mostram que as ações realizadas durante os projetos podem 

promover uma conscientização das famílias dos alunos quanto à preservação da cultura, que há 

famílias conscientes e que participam, que as ações trazem um sentimento de respeito. E em 

contrapartida há também as respostas que mostram que as ações repercutem de forma negativa 
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não propiciando a valorização da identidade cultural da cidade e sim sua perda e mostram 

também o ponto de vista do professor, de que famílias e comunidade não participam e não 

conhecem a história e contexto da cidade, o que se relaciona com a resposta sobre a ausência 

de locais onde essa história e contexto poderiam ser mostrados e contadas, de um ambiente 

extra escolar que permitisse que as famílias e comunidade se apropriassem de seu contexto 

social. Um exemplo sobre essa necessidade de mais incentivo por parte de órgãos da 

municipalidade é mostrado no relato da Profa. H. 

Eu acho que nós, daqui, não valorizamos o suficiente nossa cultura. Eu acho 

que nossa cultura é muito mais valorizada por pessoas de fora do que por nós 

mesmos. Então eu acho que na verdade as pessoas sentem até um pouco de 

vergonha do caipira. Porque tem essa visão pejorativa do negócio. Tem o 

caipira como o bobo, o que não sabe, o ignorante. Eu acho que se a gente tentar 

incutir, desenvolver neles isso daí, talvez até nem seja bem recebido em casa. 

Talvez os pais queiram mais que aprendam as coisas pra fora daqui pra poder 

ganhar campo pra fora daqui. Não enxerga São Luís como um bom campo pra 

trabalho, pra viver [...] (Entrevista com Profa. H – 2014). 

Para verificar se o desenvolvimento das ações escolares voltadas para a cultura local 

atinge os alunos, primeiramente de forma mais abrangente, depois de forma a que adquiram 

conhecimentos diversificados, foi questionado às professoras o que a escola poderia fazer para 

manter ou potencializar a permanência da cultura local (QUESTÃO 6). As respostas foram: 

com projetos elaborados para o cotidiano (6 respostas); com estudos do meio, com todos os 

professores participando e conhecendo a cidade (cultura, personalidades etc.), com uma gestão 

mais uniforme (2 respostas para cada item); com a escola, família e comunidade participando 

em projetos (3 respostas), com uma disciplina de vivência, educação patrimonial (4 respostas); 

com parcerias com pessoas do meio artístico de SLP, com parcerias de pessoas fora da escola, 

com a divulgação da história de SLP, com mais infraestrutura, oficinas, palestras e com a 

imprensa divulgando a história e as tradições (1 resposta para cada item). Essas respostas 

representam a vontade que as professoras têm de desenvolver um trabalho que muitas julgam 

importante, mas indicam também que necessitam de apoio e direcionamento para poderem 

desempenhar esse trabalho. Como esclarece a opinião da Profa. F. 

[...] e que São Luís do Paraitinga não fosse apenas trabalhado na primeira 

semana de maio, mas que ela entrasse como disciplina no calendário. Não uma 

disciplina que você vá cobrar do aluno a prova, a nota, não. Mas para conhecer 

a cultura mesmo, pra ser um negócio a longo prazo, nada corrido. Porque 

assim, o representante seja da cavalhada, seja dos bonecos, seja o vereador 

Marcelo Toledo, que tem um conhecimento imenso de São Luís, que eu não 
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conheço ainda, sobre as fazendas, pra ele possa estar indo em todas as escolas 

durante o ano, oferecendo palestras, com imagens, para que após cada palestra 

os alunos possam reconhecer esses lugares, porque não tem isso hoje 

(entrevista com Profa. F- 2014). 

O gráfico 5 apresenta uma síntese das opiniões das professoras entrevistadas com respeito as 

ações voltadas para potencializar a presença da cultura e do folclore local nas escolas. 

Gráfico 5 - Ações para potencializar a cultura  
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Embora as ações propostas mostrem um interesse no desenvolvimento de uma atuação 

voltada à cultura da cidade no intuito da sua preservação, não há unanimidade. Vejam-se os 

depoimentos das professoras L e K, a seguir:  

Inicialmente penso na valorização através da educação. A educação 

Patrimonial seria a principal ferramenta na valorização de nossa cultura. As 

escolas deveriam ter uma disciplina que trabalhasse esses conteúdos. Também 

precisaríamos de profissionais habilitados e qualificados para esses 

ensinamentos. [Conscientizar] os docentes que ainda acham que é prioridade 

de arte trabalhar cultura e também por acharem que só docentes luizenses 

devem focar isso (entrevista com Profa. L). 

Como que vai exigir de um professor que ele passe se nem o professor sabe? 

Não porque ele não quer, porque ele não tem por onde ir! Que caminho eu vou 

seguir se não existe um caminho? Se isso fosse uma coisa mais visível aqui 

em São Luís, eu que sou nova, e nem tanto... eu já saberia da cidade. O que eu 

sei da cidade? O que eu vejo. O que eu não vejo ninguém vai colocar na minha 

cabeça. Não sou adivinha. Não pode exigir o que você não mostra. Você não 

pode cobrar do outro o que você não ensina. Como você vai cobrar se você 

não deu aquilo pro professor? Então você não pode cobrar. [Há uma ausência 

na formação de professores referente a isso, a gente tem outras situações em 

que vocês também precisam de suporte] Se eu não sair, se eu não frequentar 

uma novena, se eu não vir a Festa do Divino, se eu não vir o afogado, se não 

partir do professor levar as crianças lá no mercado pra ver, não sai. Um convite 

meia boca, a gente não se sente satisfeita com isso (entrevista com Profa. K – 

2014) 

São opiniões que mostram a necessidade de uma reflexão das escolas sobre as ações que 

estão sendo realizadas e quem as inicia, levando a estabelecer no futuro ações mais coletivas, 

envolvendo a comunidade na escola, de forma a terem propósitos semelhantes a fim de atender 

não somente a necessidade de os alunos se interessarem por sua cidade e valorizarem a cultura 

local, buscando preservá-la para si mesmos e para as próximas gerações, mas indicam também 

a necessidade de os órgãos municipais de educação realizarem um trabalho mais efetivo com 

os professores para que reconheçam a peculiaridade que tem o contexto da cidade, que 

valorizem esse meio social em que estão  inseridos por nascerem no local ou por apenas 

trabalharem, mas que percebam a importância de aceitar, respeitar e difundir essa cultura. Que 

tenham consciência de que a cidade é um ambiente diferenciado quanto à diversidade cultural 

o que implica o desenvolvimento de propostas também diferenciadas de tratamento de sua 

história e cultura em sala de aula. 

 Uma primeira forma para atingir esse objetivo, de implementar ações que potencializem 

ou propiciam o conhecimento da cultura luizense, seria a efetiva implementação da Lei 
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municipal nº 1.137/2004, criada pelo Vereador Marcelo Toledo que já via a necessidade de 

preservação da identidade cultural de sua cidade, como informado no decorrer do trabalho.  

A referida lei traz a ideia de incluir uma disciplina “acerca do estudo de história e cultura 

popular do Município de São Luiz do Paraitinga ao currículo escolar dos alunos do ensino 

fundamental (1ª a 8ª série) ” (ANEXO 1). A possibilidade de uma disciplina não alteraria 

radicalmente a situação das escolas e o trabalho dos professores, mas por esse meio poderia 

propiciar o despertar nos alunos e nos professores o interesse de conhecer sobre sua história, 

valor, cultura, tradição. Essa ação, se efetivada, poderia propiciar a cidade algumas mudanças 

quanto a sua valorização da cultura local, sobre tudo seu reconhecimento e divulgação de SLP 

que é uma cidade peculiar e que tem tantas especificidades que não se encontram facilmente 

em todos os lugares. 

Diante desse escopo foi questionado às professoras sobre o conhecimento da referida 

Lei Municipal (QUESTÃO 7). Das 13 entrevistadas 5 não quiseram responder, 4 não a 

conheciam e 4 sim. As professoras que não conheciam ficaram surpresas ao serem apresentadas 

à Lei e as que já conheciam mostraram indignação pela sua não aplicação durante todos esses 

anos. 

Sim, tenho conhecimento da Lei, e minha busca é a implantação de uma 

disciplina de Educação Patrimonial, porque o papel da educação e dos 

professores nessa preservação é fundamental. A educação patrimonial vem 

para ser mais uma ferramenta na busca da valorização e preservação da nossa 

história (Entrevista Profa. L – 2014). 

Contudo, a fala da Profa. J ilustra o ponto de vista das professoras que não tinham o 

conhecimento. 

Não, não estou sabendo de nada. Eu só sei pelo projeto porque eu estou aqui, 

e foi colocado esse projeto pra gente estar trabalhando [projeto “Memória e 

Identidade”] então a busca é mais nossa, professores, porque foi posto o 

projeto e eu acho que com o decorrer dos anos essa quantidade de material vai 

ser ampliada, pra gente ter um melhor desenvolvimento. Se Deus quiser vai 

continuar, se depender de nós professores vai ter continuidade, e muita. Mas 

a respeito de lei, nesse momento eu não sei (entrevista Profa. J – 2014). 

 De qualquer forma, com a efetivação ou não da lei, a maioria dos projetos desenvolvidos 

nas escolas e ora apresentados têm a intenção de conscientizar os alunos sobre a história e a 

cultura da cidade, mas é necessário um trabalho árduo, relacionado metaforicamente como um 



163 
 

preparo da terra, que com adubo e irrigação pode render frutos para a cidade e todos que a 

conhecem. 

Até o momento vimos descrevendo SLP, suas festividades ligadas à cultura local, suas escolas, 

atividades e os projetos culturais voltados para a preservação dessa cultura e a participação dos 

professores na pesquisa. No próximo tópico volto o olhar para a literatura que aborda o papel 

da escola e dos professores, buscando compreender de que forma a cultura escolar pode fazer 

interface com a presença da cultura local na escola. 
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CAPÍTULO V – A TERRA – O PAPEL DAS ESCOLAS (DOS CULTIVADORES) E 

DOS PROFESSORES (SEMEADORES): PRESERVAÇÃO DA CULTURA? QUE   

CULTURA?  
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Um lugar que encanta 

 

São Luis do Paraitinga 

É uma cidade que encanta 

Quanta alegria! 

Quanta beleza! 

 

 

Com suas fazendas 

Suas ricas histórias 

Seus belos casarões 

Com estilo colonial 

 

 

Na simplicidade das pessoas 

No sorriso das crianças 

No colorido das flores 

Traz alegria aos moradores! 

 

 

Lugar bom de se viver! 

Lugar de lindas paisagens, 

Cachoeiras, flores, pássaros. 

Tranquilidade que encanta, 

Quem por aqui passa. 

 

 

Felipe Adilson Pires da Silva – 5º ano- A – Escola Coronel Domingues de Castro 
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Primeiramente é preciso esclarecer acerca da ideia do cultivador e o semeador como 

enseja o título. O cultivador volta seu olhar para o papel das escolas e o semeador para o papel 

do professor.   

Conforme o dicionário Aurélio, o termo cultivar refere-se a preparar e cuidar a terra para 

que produza; aplicar-se ao desenvolvimento de; dedicar-se; desenvolver-se, aperfeiçoar-se. 

Segundo Bosi, “de cultum, supino de colo, deriva outro particípio: o futuro, culturus, o que se 

vai trabalhar, o que se quer cultivar. O termo, na sua forma substantiva, aplicava-se tanto às 

labutas do solo, a agri-cultura, quanto ao trabalho feito no ser humano desde a infância” (1992, 

p.16). Num sentido figurado, significa dedicar-se, interessar-se por cultivar as ciências, formar 

pela instrução, desenvolver e cultivar a memória, formar-se pela educação, desenvolver-se, 

aperfeiçoar-se, instruir-se (Dicionário online de Português47). 

O cultivador desse estudo é a escola que  prepara o ambiente escolar para receber sua 

comunidade e que tem em suas mãos o interesse por cultivar as mentes, educar, formar pela 

educação. 

O termo semear refere-se a aquele que deita sementes na terra; derramar; espalhar; 

colocar por aqui e por ali, entremear; promover, fomentar, causar; infundir o ânimo. O 

semeador, no caso, é o professor, aquele que lança seu conhecimento no solo fértil dos 

processos cognitivos dos alunos e age para que esta se desenevolva e frutifique. Usando uma 

analogia de Torrão Filho (2003) para os portugueses que “semeavam cidades”, também o 

professor semeia conhecientos. Para Torrão Filho (2003, p.115), “este semeador não é como 

agricultor, que minimamente modifica a natureza inserindo nela o esforço de seu trabalho, ele 

é mais como um pássaro que leva as sementes no bico, espargindo-as por onde passa em seu 

vôo” (TORRÃO FILHO, 2003, p.115).  Assim também o professor, que tem papel decisivo no 

desenvolvimento intelectual dos alunos, e não apenas nele, mas no desenvolvimento pessoal, 

pode como semeador ajudar no crescimento de seus alunos, despertando a ânsia do 

conhecimento.  

Ambos os termos são analogias utilizadas com a intenção de mostrar a importância 

dessas duas partes integrantes da comunidade escolar, exemplificados neste capítulo pela 

conceituação de educação, do papel da escola, da cultura escolar, do papel do professor e da 

educação como cultura, na tentativa de mostrar a relevância da escolas como cultivadoras do 

conhecimento e da cultura  e dos professores como semeadores no processo de inserção da 

cultura local no ambiente escolar.  

                                                           
47 Disponível em: http://www.dicio.com.br/cultivar/. Acesso em out. 2014. 

http://www.dicio.com.br/cultivar/
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Em meados do século XIX havia em São Luiz do Paraitinga uma escola rural situada no 

bairro de São Pedro do Chápeu Grande mantido pelo Padre Dr. Joaquim Domingues de Lameda 

que atendia somente aos filhos de fazendeiros (não sendo diferente de outras cidades na mesma 

época com relação à educação) (CAMPOS. 2011 p. 31). No entanto, apesar de a escola ter sido 

localizada na região rural ela atendia somente a uma parte da população, deixando a margem 

dos conhecimentos elaborados, específicos e formais os trabalhadores rurais. 

A diferente semeadura da educação escolar poderia ser atribuída simplesmente por uma 

parte da população ter e a outra não ter (dinheiro, condições empregatícias, formações, 

alimentação etc.). As pessoas pertencentes às classes sociais mais favorecidas, que tinham 

condições financeiras para prover estudos e atividades que complementassem a formação 

escolar, normalmente eram originários de famílias tradicionais em que os conhecimentos eram 

passados de geração em geração, suas vivências relacionadas a outras culturas, demonstradas 

fortemente no dia-a-dia e que tinham a escola como um prolongamento da vida cotidiana, 

refletindo em uma não democratização da escolarização. 

Com o passar do tempo, o panorama exposto se modificou e no final do século XX, no 

Brasil, a educação se tornou assegurada por lei para todos, sem distinção, a fim de prover 

condições para o desenvolvimento integral do indivíduo, conforme no Art. 205 da Constituição 

Brasileira de 198848.  

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.  

 

Entretanto, mesmo com a educação sendo assegurada a todos por lei e tendo como 

objetivo, o ensino e a aprendizagem, existem ainda muitas transformações, conquistas e 

efetivações educacionais a serem realizadas. Para RIOS (2001, p.34) “a educação, definida 

como processo de transmissão de cultura, está presente em todas as instituições. Entretanto, em 

sociedades como a nossa, há uma instituição cuja função específica é a transmissão da cultura 

– esta instituição é a escola”. Portanto, garantir esse papel para a escola, concebendo a cultura 

em seus diferentes sentidos, e ter claro que a escola se destina a toda população é necessário 

para assegurarmos sua importância na construção e permanencia de uma sociedade 

democrática. 

Perrenoud (2005), por exemplo, é um dos estudiosos que considera que a escola “está 

associada historicamente à construção de Estados democráticos, à libertação do homem pelo 

                                                           
48 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 10 set. 2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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saber e pela razão, à valorização do pensamento e da expressão, do debate contraditório, do 

respeito ao método e aos fatos, da assimilação do patrimônio cultural” (p.29). 

Nesse sentido não se pensa a escola somente semeadora dos conteúdos acadêmicos, mas 

um espaço agregador das experiências e conhecimentos dos alunos e comunidades, 

transformando e enriquecendo a cultura.  

No Art. 1º da LDB – Lei de Diretrizes e Bases – nº 9.394/96 encontramos que a 

“educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais 

e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (2010, p.17), possibilitando 

uma formação integral que envolve as experiências do alunado. Libâneo (2001) por sua vez 

considera a escola como lugar “de síntese entre a cultura experienciada, que acontece numa 

cidade, nos meios de comunicação e muitos outros aportes culturais, e a cultura formal” (p. 

170). 

A escola tem um papel fundamental para o desenvolvimento integral do indivíduo em 

seus aspectos físicos, cognitivos e afetivos, a partir da aprendizagem dos conhecimentos 

formais, da formação de valores e atitudes, de cidadãos ativos na sociedade, tendo como 

principal objetivo o ensino e a aprendizagem (LIBANEO, OLIVEIRA e TOSCHI. 2008). A escola 

sendo vista como a principal instituição da sociedade, deve ter como proposta “desenvolver a 

inteligência como capacidade multiforme de adaptação às diferenças e às mudanças” 

(PERRENOUD, 1999, p.15). 

 A função da escola seria, então, a de prover aos estudantes, o aprendizado que eles não 

encontrariam fora dela, sendo “o espaço de transmissão sistemática do saber historicamente 

acumulado pela sociedade, com o objetivo de formar os indivíduos, capacitando-os a participar 

como agentes na construção dessa sociedade” (RIOS, 2001, p.34). 

A instituição escola constituída pelo seu papel fundamental no desenvolvimento integral 

do indivíduo, deve ser sempre reconhecida como parte da sociedade, como uma instituição 

formadora que auxilia no processo de desenvolvimento social que constrói, que liberta, que 

possibilita oportunidades a todos que estão assegurados pelo direito de vivênciá-la. 

A escola é parte integrante do todo social. Com isso, entendo que a escola é 

uma instituição não autonomizada. É parte integrante e inseparável dos demais 

fenômenos que compõem a totalidade social. Como parte integrante do todo 

social, traz consigo as contradições da própria sociedade. Como instituição 

social, a escola exerce a função precípua da socialização dos conhecimentos 

historicamente produzidos. Essa maneira de compreender o papel da escola 

aponta, necessariamente, para a transformação das estatísticas escolares a fim 
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de propiciar a elevação cultural do indivíduo e da sociedade (VEIGA apud 

LIBANEO, 2006, p. 119). 

Mesmo diante das contradições sociais, como diz Veiga, a escola é responsável pela 

formação do cidadão, tanto para oferecer conteúdos específicos, como para trabalhar as 

experiências, conhecimentos e competências individuais dos alunos provendo condições 

sólidas de identidade, valores, conhecimentos para que possam atuar na sociedade, assim a 

escola se torna “uma estrutura possibilitadora de atribuição de significados à informação, 

propiciando aos alunos os meios de buscá-la, analisá-la, para lhe darem significado pessoal” 

(LIBÂNEO, 2001, p.170). 

 Tendo em vista que a escola pode ter o papel agregador e possibilitar a apropriação de 

conteúdos que trazem a realidade das vivências de seu alunado para dentro da sala de aula, ela 

deixa de ser uma instituição “rompedora de vivências” e passaria a ter um papel de integrador, 

que acolhe, aceita, racionaliza e dissemina os conteúdos que fazem parte do cotidiano dos 

alunos, na tentativa de minimizar qualquer diferenciação que possa ocorrer como ocorreu no 

século XIX. 

 

A postura de acolhimento envolve tanto a valorização dos 

conhecimentos e da forma de expressão de cada aluno como o processo 

de socialização. Valorizar o conhecimento do aluno, considerando suas 

dúvidas e inquietações, implica promover situações de aprendizagem 

que façam sentido para ele. Exercer o convívio social no âmbito escolar 

favorece a construção de uma identidade pessoal, pois a socialização se 

caracteriza por um lado pela diferenciação individual e por outro pela 

construção de padrões de identidade coletiva (PCN, 1997, p.43). 

 

 No caso da cidade de São Luiz do Paraitinga há também como contexto, a zona rural, 

além do principal que é a particularidade quanto a sua cultura local que faz parte do dia-a-dia 

dos alunos. 

  E como ajudar a escola assumir este papel integrador de conteúdos formais e informais 

presentes no cotidiano do alunado e na cultura local? Segundo os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997, p.86):  

 

[...] cada escola tem identidade própria. Essa identidade é constituída 

por uma trama de circunstâncias em que se cruzam diferentes fatores. 

Cada escola tem uma cultura própria permeada por valores, 

expectativas, costumes, tradições, condições, historicamente 

construídos, a partir de contribuições individuais e coletivas. No 

interior de cada escola, realidades econômicas, sociais e características 
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culturais estão presentes e lhe conferem uma identidade absolutamente 

peculiar (PCN, 1997, p.86). 

 

Uma das respostas da questão posta é modificação da cultura escolar de cada uma das 

escolas, o que depende, primordialmente, dos professores e equipes gestoras, mas também da 

participação da comunidade na construção de seus projetos específicos. Concordo com Pol et 

al (2007), para quem,  

 

[...] a cultura escolar se manifesta através de formas específicas de 

comunicação, na realização de actividades pessoais, na maneira como 

as decisões são tomadas pela gestão da escola, no clima social da escola 

e nas opiniões partilhadas pela população escolar, independentemente 

do que se passa na sua escola (p. 64.). 

 

 O conceito de cultura escolar é normalmente acionado quando se percebe a necessidade 

de alguma mudança na escola, quando se mobiliza para construir uma idealização própria, uma 

vontade de ser “como deveria ser”, uma análise do que é a escola, do poder que tem e o que 

pode fazer. O conceito de cultura escolar pode então ser pensado como um ato de transformação 

das estruturas estabelecidas. “Parece que a expressão cultura escolar tende a ser um conceito 

unificador que relaciona diversas áreas específicas onde as escolas operam. A cultura escolar 

não é só um conceito teórico, mas tem também implicações práticas” (POL et al, 2007, p. 64.). 

 O conceito de cultura escolar pode ter movimentos, que pode se mover de acordo com 

a necessidade do momento, diante de uma especificidade escolar, mas também pode ser rígido 

dependendo da gestão e dos atores pertencentes ao ambiente e isso pode dificultar o caminho 

de reestruturação e reelaboração, como se o conceito fosse dependente do contexto devido às 

muitas variáveis que podem influenciar em seu significado. 

 

[...] poder-se-ia descrever a cultura escolar como um conjunto de 

normas que definem conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e 

um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos; normas e 

práticas coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas 

(finalidades religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de socialização). 

Normas e práticas não podem ser analisadas sem se levar em conta o 

corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas 

ordens e, portanto, a utilizar dispositivos pedagógicos encarregados de 

facilitar sua aplicação, a saber, os professores primários e os demais 

professores (JULIA, 2001, p.10). 
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O conceito de cultura escolar também pode ser pensado, com relação ao sistema 

organizacional, como: estrutura hierárquica, estrutura de conteúdos, estrutura de rotinas, 

podendo ser divididos em aspectos tangíveis e intangíveis. 

 

Os aspectos tangíveis são manifestados por símbolos da cultura escolar 

em forma de símbolos verbais (objetivos definidos, curriculum, 

discurso, metáforas, histórias, ‘heróis’ escolares), símbolos visuais 

(equipamento e ordem escolar, artefactos, logótipos, objetos de 

marketing) e símbolos comportamentais (rituais, cerimónias, processos 

de instrução, regras escolares, interacção com o micro-ambiente). Os 

aspectos intangíveis da cultura escolar incluem o reconhecimento de 

valores assumidos, normas e relações (POL, HLOUSKOVÁ, 

NOVOTNY E ZOUNEK, 2007, p. 68.). 

 

O conceito de cultura escolar como exposto, não é delimitado em sua forma, mas é 

determinante em relação às atividades escolares, à vida escolar, pois “os elementos particulares 

estão presentes em cada cultura escolar, mas dependem do papel e da importância que lhes são 

atribuídos e do efeito que têm sobre o desenvolvimento de determinadas escolas” (POL et. Al., 

2007, p. 68.). Sendo assim, toda característica que envolve o conceito de cultura escolar e 

mudança na cultura escolar de determinado local pode contribuir positivamente ou não para a 

melhoria da escola e afetar no desenvolvimento das práticas na comunidade escolar, e para tal 

mudança é preciso que os atores dessa comunidade escolar estejam receptivos e preparados 

para essa transformação que pode ou não ser radical, dependendo da necessidade educacional. 

[...] mas essa alteração não pode ser feita de cima para baixo. Ela tem de ser 

construída nas escolas pelos próprios professores e alunos. Para isso é 

importante que do ponto de vista formal-legal existam mecanismos que 

incentivem e promovam essas mudanças. Mas o lugar central cabe á formação. 

Formação que auxilie os professores a desconstruir as suas práticas e a 

reconhecer nelas o peso destas estruturas. Formação para sugerir práticas 

alternativas. Mas, acima de tudo, formação para dar segurança às pessoas que 

encetam um processo de mudança que não se limite à alteração das estruturas, 

mas que pressupõe, igualmente, a transformação da cultura escolar 

(BARROSO, 2012, p.14).  

Desta forma, podemos perceber que o conceito de cultura escolar perpassa por todos os 

âmbitos escolares, desde sua forma física como organizacional até nas subjetividades das ações 

pedagógicas, dos professores e alunado. Isso porque,  

[...] a escola é uma instituição da sociedade, que possui suas próprias formas 

de ação e de razão, construídas no decorrer da sua história, tomando por base 

os confrontos e conflitos oriundos do choque entre as determinações externas 
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a ela e as tradições, as quais se refletem na sua organização e gestão, nas suas 

práticas mais elementares e cotidianas, nas salas de aula nos pátios e 

corredores, em todo e qualquer tempo, segmentado, fracionado ou não 

(SILVA, 2006, p.206). 

Para tanto, o papel do professor dentro do processo da cultura escolar já estabelecida e 

ou participante de uma reestruturação da mesma, o coloca como primeiro protagonista da 

transformação, pois dependerá dele (não somente dos professores em suas salas de aula, mas 

da direção, coordenação) as efetivações das mudanças que poderão ocorrer. 

Entretanto, o professor não é o único responsável pelas ações e efetivações das 

mudanças, todos os atores responsáveis e envolvidos por essa reformulação na cultura escolar 

nas escolas deveria dar suporte aos professores que estarão à frente do processo, com formação 

docente que os leve ao encontro do conhecimento das mudanças, ao novo aprendizado, a 

reconhecer sua prática e verdadeira função para o exercício da docência. Isso porque segundo 

Feldman (2009, p.77), 

[...]o processo de formação de professores caminha junto com a produção da 

escola em construção por meio de ações coletivas, desde a gestão, as práticas 

curriculares e as condições concretas de trabalho vivenciadas. Entendemos 

que tomar a escola como objeto de estudo atualmente é necessário 

compreender a sua multidimensionalidade e complexidade, abordando-a 

como comunidade educativa, não apenas como organização, mas sim como 

instituição que se faz na tensão dialética entre seus condicionantes endógenos 

e exógenos, no cumprimento de seu significado social circunscrito na 

preparação e socialização do conhecimento das gerações. 

Transformar a escola num espaço sistemático da aprendizagem docente é, assim, 

fundamental, pois nela é possível associar os saberes disciplinares, curriculares, experienciais, 

com saberes originários de outras fontes, como os saberes pessoais (família, ambiente de vida), 

a formação anterior (magistério, etc.), os oriundos dos livros didáticos, do cotidiano da sala de 

aula e da escola, entre outros inúmeros saberes que constituem a base de conhecimentos 

profissionais dos professores. É possível considerar “que conhecimentos adquiridos no contexto 

da sua vida pessoal e familiar, assim como em toda sua trajetória escolar, são decisivos também 

na constituição de sua identidade profissional” (CARDOSO, DEL PINO e DORNELES, 2012, 

p.5). 

Desta forma, professores deveriam participar de mudança na cultura escolar e estar 

preparados para as demandas que a sociedade traz para a escola realizando ações pedagógicas 

potencializadoras de aprendizagem em sala de aula, reconhecendo “a importância do 
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conhecimento pedagógico do conteúdo, uma vez que representa a combinação entre o 

conhecimento da matéria e o conhecimento sobre a forma de ensinar” (SHULMAN apud 

YAMAMOTO, 2013, p.33). O artigo 13º da LDB 9.394/96 lhe garante o direito a essa 

participação uma vez que a prevê no processo de elaboração da proposta pedagógica da escola 

ao mesmo tempo que lhe cobra o zelo pela aprendizagem dos alunos. 

 Libâneo (1994) considera que “a aprendizagem escolar tem um vínculo direto com o 

meio social que circunscreve não só as condições de vida das crianças, mas também a sua 

relação com a escola e estudo, sua percepção e compreensão das matérias” (p.87). No caso São 

Luiz do Paraitinga, os professores tem a possibilidade de associar seus conhecimentos 

cotidianos com os da escola, estabelecendo relações entre o vivido na vida pessoal e o fazer 

profissional, expandindo suas experiências, considerando adequações pedagógicas às 

características do alunado dentro do contexto social da escola e da cidade, propiciando a 

consolidação de seus conhecimentos cotidianos com os da escola estabelecendo também 

relação entre o vivido fora dela e o apreendido no ambiente escolar, dando significado diferente 

às aprendizagens dos alunos. 

A integração das vivências poderia possibilitar perceber “a escola como um espaço onde 

diferentes linguagens possam produzir, portanto, um novo sujeito” (SILVA, 2008, p.15) 

transformando o interior da escola e extrapolando a transformação para além de seus muros. A 

escola poderia ser “concebida como um espaço onde pudesse vicejar uma multiplicidade de 

linguagens permitiria florescer, também, uma pluralidade de sentidos, de novos sentidos 

humanos” (SILVA, 2008, p.16). 

O reconhecimento das vivências do alunado para compor o contexto escolar, a 

possibilidade de conhecimento de diversas áreas independente do aprendizado formal, da 

cultura intelectual proposta pelas escolas para o aprendizado, propicia uma ampla possibilidade 

de caminhos que o aluno pode trilhar e se identificar para seu desenvolvimento integral na 

sociedade. 

Porém, o ato de compartilhar experiências e trazer para dentro da sala de aula 

principalmente no caso da cidade de São Luiz do Paraitinga as vivências da cultura caipira, da 

cultura popular, segundo Brandão, “oferece formas de aprendizagem e ensinamentos menos 

utilitários e instrumentais do que os disponibilizados em geral por nossas escolas” 

(BRANDÃO, apud SILVA, 2008, p.17). 

[...] a cultura popular, portanto, concebida como um sistema outro de 

conhecimentos, sentidos e significados, seria capaz de resgatar para a escola 
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no processo educacional, toda a riqueza da experiência de diferentes formas 

de compreender e interpretar o real, a vida e a condição humana (BRANDÃO, 

apud SILVA, 2008, p. 1 7). 

 Entretanto, essa troca dinâmica não tem sido fácil nas escolas de São Luiz do Paraitinga, 

um pouco por causa dos contrastes sociais, percebidos não somente pelos moradores mais 

tradicionais da cidade, que possuem patrimônios tombados e que normalmente depois do ensino 

básico encaminham seus filhos para outras cidades para estudarem, mas também pelos cidadãos 

mais simples. Muitos moradores renegam sua condição social, a cultura local e a cultura caipira 

marginalizando-as e buscando nas escolas um “refúgio” para não participar desse contexto. Por 

outro lado, alguns ainda vão à escola pela obrigatoriedad e não por percebem nela algum valor 

mais alto. 

 A comunidade não considerando, em muitos casos, que a cultura caipira, popular faz 

parte do seu cotidiano e que muitos modos de vida são criados, recriados e utilizados por eles 

diariamente, como também que ela “está presente nos indefectíveis tomateiros e pés de xuxu 

plantados nos quintais de pequenas dimensões” (ARANTES, 2010, p. 10), é difícil que insistam 

para que a escola seja um espaço disseminador da cultural local. Assim, há uma dificuldade de 

a escola assumir seu papel integrador, pois é marcante a multiplicidade das formas e de 

conceitos existentes na cidade com relação não só às atividades diárias, como também no 

trabalho, no âmbito das famílias e da religião. 

Em SLP parece, às vezes, que existe uma pressão para que o modo de agir e pensar, seja 

de todos, como se fossem um só, como se houvesse uma verdade absoluta a seguir, aquela dita 

cultura tradicional, regida por estudos, pesquisas e transmitidas nas escolas. 

Por isso, se não estiver atenta, a escola pode também reforçar essa “marginalização” da 

cuultura local mais do que promover a cultura, fonte principal e peculiariedade que a cidade 

tem, pois a dissemina muito pouco de forma sistematizada e ampla, restringindo suas 

possibilidades de ação para atender a supostas demandas dos alunos, que são o futuro do 

desenvolvimento e preservação da cidade,  

 

[...] e na verdade uma das funções mais importantes (embora não a única) 

das escolas, das igrejas, dos museus e dos meios de comunicação de 

massa. Ainda que muitas vezes de modo indireto e implícito, essas 

agências procuram aproximar o que é efetivamente dissemelhante, 

legitimando a supremacia de alguns modos particulares de “saber” sobre 

os demais (ARANTES, 2010, p. 12). 
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Compreender o entendimento de muitos moradores e da comunidade escolar sobre os 

conceitos culturais e a preservação da cultura local é de extrema importância para que faça 

sentido o discurso sobre a importância da preservação da identidade cultural de SLP dentro das 

escolas. É preciso, portanto, uma sensibilização, por parte da escola, sobre o sentimento de 

pertencimento (ou não) daquele povo, daquela cultura, rica em história, modos de ser e de viver. 

Assim, importa investir na mudança da cultura escolar do município, para que os semeadores 

possam realmente semear, pois, conforme diz Fernandes (2004, p.472): 

São em geral, os elementos culturais da comunidade que contribuem para que 

os indivíduos formem “suas” ideias sobre os vários aspectos da vida social, 

estabeleçam padrões mais ou menos nítidos de comportamento aprovado e 

tenham preferências estéticas definidas entre os extremos geralmente aceitos. 

São, em síntese, os padrões de comportamento e elementos culturais que 

caracterizam o indivíduo como pertencendo a certa comunidade. 

Importa ajudar a comunidade a compreender que muitos dos seus modos de vida são 

relacionados à base da cultura caipira, popular, sendo necessário, para a emancipação, associar 

o modo de “fazer” com o “saber”. A escola, como cultivadora da cultura, precisa mostrar aos 

alunos (e, consequentemente a seus pais), que 

[...] por mais contraditório que possa parecer, são exatamente esses objetos e 

modos de pensar considerados simplórios, rudimentares, desajeitados e 

deselegantes os que reproduzimos religiosamente em nossas festas e 

comemorações nacionais. É frequentemente, às chamadas “superstições 

populares” que recorremos em nossas aflições e para resolver o que de outro 

modo, nos parecia insolúveis (ARANTES, 2010, p. 15). 

A não valorização da própria cultura causa, ao longo do tempo, uma dissociação da 

história, do seu significado e não auxilia no desenvolvimento do futuro. SLP vive do turismo, 

do patrimônio histórico material e imaterial. Sem os mesmos preservados na sua totalidade 

física, estrutural e de conhecimento, com informação apropriada pelos habitantes a cultura de 

sua terra dificilmente irá se perpetuar. Como, por obrigatoriedade ou por interesse, toda a 

população jovem frequenta a escola, por seu intermédio é possível traçar estratégias para que a 

cultura local, o folclore, sejam efetivamente valorizados como parte da vida e não apenas como 

modo de sobrevivência. Assim,  

 

[...] é fundamental que a escola assuma a valorização da cultura de seu próprio 

grupo e, ao mesmo tempo, busque ultrapassar seus limites, propiciando às 

crianças e aos jovens pertencentes aos diferentes grupos sociais o acesso ao 
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saber, tanto no que diz respeito aos conhecimentos socialmente relevantes da 

cultura brasileira no âmbito nacional e regional como no que faz parte do 

patrimônio universal da humanidade (PCN, 1997, p.44) 

 

Entretanto, a escola não tem somente o papel de promover ações de preservação; esse é 

mais um dos que precisa assumir na atualidade. Mas esse papel pode ser exercido no âmbito 

mesmo das disciplinas escolares, tanto quanto no desenvolvimento de projetos especificamente 

voltados para esse fim. Há muitos modos de a escola contribuir para a valorização da cultura 

local, pois “um único folguedo (por exemplo), pode pôr a criança em contato com quase todos 

os valores e instituições da comunidade de modo simbólico, em seus grupos” (FERNANDES, 

2004, p. 470) e com essa ação perceber, 

 

[...] a possibilidade de enraizar no passado a experiência atual de um grupo se 

perfaz pelas mediações simbólicas. É o gesto, o canto, a dança, o rito, a oração, 

a fala que evoca, a fala que invoca. [...] vínculo do presente com o outrora-

tornado-agora, laço da comunidade com as forças que a criaram em outro 

tempo e que sustêm a sua identidade (BOSI, 1992, p.15). 

 

Retomando o posicionamento de Brandão (1983) quanto à importância da inserção da 

cultura popular, desse passado, na escola, o envolvimento dos jovens alunos em atividades 

voltadas para a valorização e a preservação da cultura local poderia ser “uma maneira 

inconsciente de assegurar a tradição, porque, aceito pelo grupo infantil, o traço é adquirido pelas 

crianças e, provavelmente, perdura no indivíduo adulto. Vê-se, portanto, que a continuidade 

cultural não é exclusivamente mantida pelos adultos, mas também pela sociedade infantil” 

(FERNANDES, 2004, p. 477), enriquecendo também seu aprendizado. 
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CAPÍTULO VI – CAMINHO FUTURO DO VALE ENCANTADO  
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No momento inicial dessa pesquisa, quando foi pensado o desenvolvimento de um tema 

que pudesse relacionar as três áreas: Educação, Arte e História da Cultura como propõe o 

próprio Programa de Pós-Graduação, houve muitos anseios quanto a temas pautados no âmbito 

da transformação escolar, mas como sugestão de amigos que me clarificaram quanto à 

interdisicplinaridade do tema, a cidade de São Luiz do Paraitinga com sua particuliaridade 

cultural, apresenta a quem conhecê-la, essas três dimensões. Sua educação (com metas sendo 

alcançadas), sua arte musical, seu artesanato exposto em todos os cantos das ruas de pedras 

feitas pelos escravos e a história cultural que por ali passou durante todos os anos de sua 

existência, teriam um alto potencial para a pesquisa. 

A escolha dessa cidade como base de minha pesquisa não poderia ser melhor, pelo meu 

contato, pela minha paixão por esse contexto histórico e artístico que embasbaca a todos que  

a frequentam. Esse contato trouxe questionamentos, como: de que forma todas essas pessoas 

sabem tocar um instrumento sem mesmo terem feito aulas? Por que há tantas pessoas com 

vozes maravilhosas? Como a cidade guarda e mantem sua cultura e seu folclore? Esses 

questionamentos, entre oturos, permitiram à imaginação percorrer muitos cantos e vivências 

desta e nesta cidade. 

Mas para o desenvolvimento dessa pesquisa não poderia olhar apenas uma dessas 

“partes”, já que tinha um tripé interdiciplinar para desenvolver. Foi quando me deparei com a 

inusitada situação: Crianças uniformizadas sentadas no chão do coreto na praça central ouvindo 

um “caipira” contar contos, histórias de vida e de saci. E logo ali ao lado, crianças da cidade 

ouvindo atentamente, um pouco desconfiadas, como se estivessem de “rabixo de olho”, 

“intrometidas” para que ninguém as percebessem ouvindo suas próprias histórias, ouvindo as 

histórias de seus avós, de sua cultura, de seu folclore sem poderem participar. 

As crianças sentadas eram alunos de escolas particulares da cidade de São Paulo, que 

contrataram o Caipira (Ditão Vírgilio) para fazer contação de histórias. E as crianças que 

estavam do lado de fora do coreto, eram crianças da cidade, aquelas que vivem no contexto, 

que muitas vezes não o conhecem, mas que tem uma curiosidade infantil, um riso sincero 

diante de uma travessura do Saci. Elas estavam de fora. 

Com essa observação a educação entrou como foco principal na pesquisa, pois a arte já 

tínhamos, a história cultural também, o que nos faltava era a escola, a participação dela. Como 

participava da preservação e socialização da culutra local? Se não o fazia, como poderia 

participar? Se para outras escolas, de outras cidades, SLP parecia ser tão importante, isso 

também era verdade para as crianças e escolas luizenses? Inquietudes que permaneceram ao 

longo da pesquisa. 
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Como primeiro passo para a pesquisa, com intuito de contextualizar os leitores, realizei 

um levantamento sobre a história da cidade, com suas experiências, seu lindíssimo patrimônio 

histórico material e imaterial compondo a cultura local e as festas desenvolvidas ao longo do 

ano. Em prosseguimento, fiz o levantamento da vida escolar de São Luiz do Paraitinga, com 

dados sobre as escolas e alunos matriculados, entre outros.  

Na tentativa de restringir o escopo da investigação o levantamento foi feito em 5 das 8 

escolas municipais da cidade. Foi possível assim conhecer e apresentar um pouco da história e 

da estrutura física dessas escolas e, principalmente, alguns dos projetos escolares 

desenvolvidos por elas que mantivessem alguma relação com o ambiente cultural da cidade. 

Os projetos escolares foram uma forma de conseguir identificar a participação da escola 

nesse processo de preservação da cultura local, já que a cena descrita anteriormente, das 

crianças tentando ouvir curiosamente uma história de sua cidade, fez com que a educação 

entrasse nessa pesquisa. Muitos dos projetos apresentados por essas escolas eram projetos 

desenvolvidos com base em alguma festividade da cidade, não focado no desenvolvimento 

curricular de um proejto da escola, mas de professores em específico que tinham interesses em 

desenvolvê-los.  

Com o resultado desse primeiro levantamento foi necessário estreitar o campo da 

pesquisa e focar em apenas uma escola para verificar com mais detalhes como são realizados 

projetos ligados à preservação da identidade cultural da cidade. A escola escolhida foi a Escola 

Coronel Domingues de Castro, que tinha bons índices de alcance de metas nas avaliações 

nacionais e maior número de alunos matriculados. 

Inserida nesse ambiente procurei observar os professores, coletar suas opiniões quanto 

a preservação da indentidade cultural da cidade, suas características mais marcantes, sobre as 

festividades, a própria cultura local e as ações dos mesmos para desenvolverem esse tema com 

os alunos.  

Muitos professores preferiram não expor suas opiniões, mas outros aceitaram participar 

ativamente, mostrando suas ações e deixando claras suas opiniões quanto à inserção da cultura 

da cidade na educação escolar. Com respostas variadas, pude observar que não havia uma 

unificação de ideias, talvez por ser o tema pouco discutido. Talvez também pela correria do 

dia-a-dia que não permite que o professor tenha tempo suficiente para atender as demandas 

escolares e ainda pesquisar mais sobre história da cidade, entre outros motivos correlatos.  

Descobri que são muitos os motivos para não acontecer essa inclusão da cultura local 

na educação, que podem se relacionar tanto a órgãos educacionais do municipio quanto aos 

professores e as escolas emsi. Esses “grupos” talvez também não tenham um olhar para a 
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educação como forma de cultura, não considerem importante formar cidadãos que saibam a 

sua história, a sua cultura. Percebi que há um vácuo a ser preenchido, uma necessidade de 

sensibilização dos setories educacionais e da comunidade mesmo, a respeito da  importância 

de a escola se envolver com a preservação da cultura e folclore locais e a vontade de fazer de 

todos os atores envovidos é demasiadamente importante para a construção de uma educação 

que ofereça possibilidades, oportunidades ao seu alunado de se envolverem com  o patarimonio 

culutral da cidade. 

No início da pesquisa de campo foi possível constatar que os projetos desenvolvidos por 

professores das escolas estudadas tinham sim um elo com a cultura local, mas pareciam 

apresentar hora marcada para começar e terminar, deixando fragmentado e pouco consistente 

o conhecimento dos alunos sobre o tema, que por meio dos proejtos tias como usualmente eram 

proposts e desenvolvidos eles poderia ter dificuldde de estabelecer relações entre o aprendido 

na escola e o vivenciado fora da escola, já que seu aprendizado era restrito a um tempo 

estanque. Já no ano de 2014, com a continuidade da pesquisa, foi possível observar que muitas 

ações apoiadas pela Assessoria da Educação da cidade possibilitaram outras experiências, tanto 

para os professores como para os alunos. Destaco que a Assessoria de Cultura, em parceria 

com a Assessoria de Educação, incentivaram ações em conjunto, propiciando mais atividades 

de conteúdo histórico- cultural, dentro e fora do ambiente escolar. 

O aprofundamento em uma escola permitiu notar que além das modificações das ações 

de 2013 para 2014, as ações internas da escola quanto ao desenvolvimento de projetos 

escolares foram mais variadas em 2014. Esses projetos, como destacou a Profa. Maira Leilane, 

revelaram um maior interesse, dedicação e vontade dos professores em colocar a ideia da 

preservação da identidade cultural da cidade no âmbito escolar. Essas ações ainda não 

acontecem em todas as escolas do município, pois não havia ainda uma politica nesse sentido, 

nem todos os professores se dispunham a mudar os temas dos projetos que desenvolviam e que 

julgavam relevantes em sua prática, incluindo outros relativos à cultura  local. 

Essa diversificação de temas, embora importante para os alunos, não possibilita a todos 

aprender mais sistematicamente sobre sua cidade nem o de conhecer e valorizar sua história, 

tão reconhecida fora dos seus limites. A Lei municipal nº 1.137 de 2004, que versa exatamente 

sobre a instituição de uma disciplina sobre a história da cidade de São Luiz do Paraitinga para 

os alunos do ensino fundamental I e II, poderia ter sido o inicio de uma caminhada no sentido 

de suprir essas lacunas, mas era pouco conhecida e num foi implementada.  

Nas entrevistas com as professoras muitas deram ideias para propiciar aos alunos uma 

vivência maior da história da cidade e de sua cultura, como a inclusão de uma disciplina no 
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currículo, com moldes diferenciados, flexíveis, sem notas, sem provas; uma disciplina 

inovadora que despertasse no aluno o interesse por sua própria cultura, apesar da presença dos 

agentes externos que trazem “novas culturas”, como as músicas, formas de vida, a presença da 

mídia e da internet etc. 

Quanto à resistência familiar, quanto a renegar as origens, a escola poderia abrir uma 

possibilidade de participação da comunidade, daqueles interessados em perpetuar, por 

exemplo, as apresentações de Moçambique nas festas da cidade, a serem guias turísticos de 

SLP. Dentre outras ideias, como projetos anuais com a modificação e manutenção dos próprios 

projetos existentes, que tenham continuidade pelos anos escolares, que possibilitassem a 

interdisciplinariedade entre os conteúdos curriclares e incentivassem ações educativas a atores 

sociais, que poderiam ir às escolas dar palestras, oficinas, confecção de bonecos, decoração 

das festividades etc. 

Importante ressaltar que todas as sugestões apresentadas nesta pesquisa são, a meu ver, 

possíveis de realização. É claro que exigem trabalho, planejamento, dedicação e sensibilização 

da comunidade escolar e da comunidade local para compreenderem a necessidade desse 

movimento em prol da educação e da cultulra, principalmente do desenvolvimento, 

fortalecimento e preservação da cidade.  

É importante reafirmar que é com grande entusiasmo que por meio da pesquisa constatei 

que há pessoas da comunidade e professores interessados nesse tema e que querem também 

realizar um trabalho bem sucedido nesse sentido, com dedicação e competência e esmero. 

Essa pesquisa me possibilitou, muito além do seu desenvolvimento, uma reflexão sobre 

as ações e práticas escolares de minha parte e daqueles que dela participaram e a possibilidade 

de compreender que quando somos apaixonados pelo objeto, como meu caso pela cidade de 

São Luiz do Paraitinga, é preciso se distanciar do mesmo e observar cada detalhe que a paixão 

muitas vezes não nos permite. Com esse olhar mais amplo, pode-se perceber que existem 

situações não favoráveis à educação em São Luiz do Paraitinga (como em outros lugares, 

acredito), mas que também existem muitas possibilidades para esta se desenvolver, crescer e 

frutificar. Espero que esse processo de pensar e repensar sobre a cidade, sua educação e sua 

cultura continue vivo a fim de que uma educação de qualidade dê frutos para SLP e que eu 

possa fazer parte dele com novas pesquisas a serem realizadas. 

Como pesquisadora e como pessoa, o que aprendi, vivenciei, observei e senti é quase 

indescritível, pois a possibilidade de crescimento que a educação e a pesquisa proporcionam 

não tem valor que recompense. 
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SLP 

 

Fernanda Soares e  

Eduardo Bandeira 

 

 

Lá tem gente feliz 

Lá tem um rio a passar 

Refletindo saudade e desejo 

Namorando o luar 

A cor da música 

E cheiro de aniz pelo ar 

Tem saia de chita tem moça bonita 

 

São Luiz é o meu lar 

Tem ladeira, folclore, paixões 

Fé cantada em, modinhas canções 

tem amores na praça, 

Fuliões a dançar    

Paraitinga é uma graça 

É o Brasil a cantar 

 

A chuva para e pinga 

Mato a dentro eu vou lá 

Mais só Luizense sabe aventura 

No copo e energia, e alma a se alegrar  

Saudade, e fantasia do meu lugar 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Lei nº 1.137- Inclui matéria acerca do estudo de História e Cultura Popular 
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Anexo 2 - Resolução 55, de 13/5/1982 – Tombamento do Centro Histórico de São Luiz do 

Paraitinga pelo CONDEPHAAT, p. 21 a 24. 
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Resolução 55, de 13/5/1982 – Tombamento do Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga 

pelo CONDEPHAAT, p. 22.

 

 

 

 

 



194 
 

Resolução 55, de 13/5/1982 – Tombamento do Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga 

pelo CONDEPHAAT, p. 23. 

 

 



195 
 

Resolução 55, de 13/5/1982 – Tombamento do Centro Histórico de São Luiz do Paraitinga 

pelo CONDEPHAAT, p. 24. 
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Anexo 3 - Lei 11.197/ 2002 – “Transforma em Estância Turística de São Luiz do Paraitinga” 
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Anexo 4 - Biografia de Oswaldo Cruz, Aziz Ab'Sáber e Elpídio dos Santos 

Fonte: http://www.ccms.saude.gov.br/revolta/personas/cruz.html 

Oswaldo Cruz (1872-1917) 

 

 

 

http://www.ccms.saude.gov.br/revolta/personas/cruz.html
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Fonte: http://www.iea.usp.br/noticias/azizabsaber.html 

 

Aziz Ab'Sáber, geógrafo e ambientalista  

 

 

 

http://www.iea.usp.br/noticias/azizabsaber.html
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Fonte: http://www.museumazzaropi.com.br/bios/elpidios.htm –  

Elpídio dos Santos 
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Anexo 5 - Roteiro do desfile da Escola Coronel Domingues de Castro no Dia da Pátria 

Fonte: fornecido pela Assessoria de Educação de São Luiz do Paraitinga. 

 

EMEF CORONEL DOMINGUES DE CASTRO 

            A escola “Coronel Domingues de Castro”, de São Luiz do Paraitinga, com mais de 115 

anos, é a mais antiga do Estado de São Paulo. Localizada no centro da cidade, atende mais de 400 

alunos da zona urbana e rural. 

            Vem hoje em comemoração ao Dia da Pátria valorizar os acontecimentos e atuações de 

pessoas do município. 

                        Os alunos das Professoras Iliana e Célia trazem suas homenagens às ilustres pessoas que de 

alguma forma colaboraram e fizeram a diferença no município,  no país e até mesmo no mundo 

como:  

 

 O MÉDICO DR OSWALDO CRUZ, cientista, bacteriologista, epidemiologista 

e sanitarista. Pioneiro no estudo das moléculas tropicais e da medicina 

experimental no Brasil. 

 

  MONSENHOR TARCÍSIO DE CASTRO MOURA foi reitor do Seminário 

Central do Ipiranga, do seminário de Maringá e também de Taubaté, Pároco em 

Jambeiro entre muitas outras atividades. 

 

  BENEDITA ANTUNES DE ANDRADE, conhecida como D. DIDI ex-

professora, ex-funcionária do INSS, trabalhou no extinto Primec. D. Didi dedicou 

grande parte de sua vida a igreja, decorando lindos andores, os famosos Impérios 

das festas do Divino, trabalhou carinhosamente com a Cruzada Eucarística, com a 

Dança de Fitas e Pastorinhas. 

   

 ELENA MARTHA KASCHAROWSKI, mais conhecida como D. MARTHA, 

trabalha em favor da igreja católica, exímia em trabalhos manuais, ainda hoje borda 

toalhas para a igreja. Seus maiores sonhos são: ver a Igreja Matriz de São Luiz de 

Tolosa reconstruída, participar da organização e assistir a uma missa nela realizada.  

 

 JÚLIA DE TOLEDO, a JULINHA, Aprendeu com Dona Mira, com quem vive 

desde a adolescência, a fazer os doces que entregava no comércio. Em sua 

homenagem foi composta uma marchinha carnavalesca, DÀ JOINHA PRA 

JULINHA!! Completou 86 anos de idade. 

 AZIZ AB’SABER, Professor universitário, Cientista polivalente premiado com as 

mais altas honrarias da ciência em arqueologia, geologia e ecologia. 



204 
 

 

 

 

 

           

 

 OSNI PEREIRA MEIRELLES, farmacêutico conceituado, exerceu a profissão 

por mais de 30 anos com dignidade e caridade junto a população Luizense e cidades 

vizinhas como Lagoinha. Faleceu aos 51 anos de idade deixando muitas  saudades. 

 

 CECÍLIA BILARD MEIRELLES, foi professora e Diretora do SESI em São 

Luiz do Paraitinga, orientadora do Projeto SER, direcionado para crianças 

especiais. Dedicou-se a trabalhos de caridade, foi Presidente da Associação dos 

Aposentados, Presidente da Vila São Vicente de Paula e Presidente da ACULT.   

 

               Valorizando a CULTURA CAIPIRA, as professoras Vanessa e Maria Cristina trazem 

seus alunos homenageando a Tradicional Romaria à cavalo que já há muitos anos acontece no 

município tendo como um dos organizadores o Sr. Benedito de Paula Rocha, conhecido 

popularmente como BOZÓ. Todos os anos os romeiros se organizam e partem á cavalo rumo à 

Aparecida do Norte em missão de fé para agradecer e pedir graças à Nossa Senhora Aparecida. 

Também homenageiam a culinária local que é muito variada e está sendo representada pela: 

 

 PAÇOCA DE CARNE SOCADA EM PILÃO.  

 

 Também o AFOGADO preparado com diferentes tipos de carnes, apreciado e servido em 

festas tradicionais como a Festa do Divino Espírito Santo.  

 

 O PASTEL DE FARINHA preparado com farinha de milho produzida em monjolos 

comuns nas antigas fazendas.  

 

 Não poderia deixar de trazer a CANJIQUINHA com galinha caipira ou costelinha de 

porco para esquentar nos dias frios. 

 

AS LENDAS FOLCLÓRICAS, também não poderiam deixar de ser lembradas, os alunos 

fantasiados da figura mais temida pelas crianças, fazem sua homenagem ao folclore 

regional.  O SACI-PERERÊ. Atualmente o DIA DO SACI no município é comemorado 

no dia 31 de outubro junto ao Halloween com o objetivo de sobrepor o folclore brasileiro à 

Cultura Internacional. 
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           As professoras Marly e Ilza fazem também suas homenagens às DANÇAS E 

MANIFESTAÇÕES FOLCLÓRICAS, trazem para apreciação: 

 

 a CONGADA, que acontece de norte a sul do pais, foi com ela que a igreja conseguiu 

conciliar o instinto guerreiro do negro, sua tradições e a verdadeira cruzada religiosa. 

Além do dia de festa religiosa, as congadas costumam se encontrar no dia 13 de Maio 

para comemorar a libertação dos escravos. Atualmente temos no município a congada 

do Sr. Pedro Moradei e do Sr. Tonhão do Alto do Cruzeiro.  

 Também lembram o MOÇAMBIQUE, um dos elementos mais importantes para a 

distinção do congo e do Moçambique é a linguagem dos cantos, os bastões e o som 

produzido por elementos fixados nos joelhos dos dançarinos.  

 

 A FOLIA DE REIS, Cortejo Religioso aos Reis Magos, também é marcante no 

município. No Brasil, em forma de folias, o povo canta e alegra as noites de dezembro 

e janeiro, revivendo a viagem dos Reis do Oriente com tamanha devoção. Os palhaços 

alegres e debochados são divertidíssimos. No município A FOLIA DE REIS 

acontece sob a responsabilidade do Sr. Castorino dos Santos. 

 

 A DANÇA DE FITAS, composta somente por meninas, de origem européia, que 

celebra a chegada da primavera é também presente em nossas festividades desde o 

ano de 1.942. Sob a responsabilidade de D. Didi Andrade por mais de 60 anos e 

atualmente sob a responsabilidade da Sra Rosa Maria Antunes.  

 

 A CATIRA, de origem híbrida, com influência indígena, africana e européia, em que 

o ritmo é marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos. È na maioria das vezes 

executada por homens e pode ser formada por seis a dez componentes e mais uma 

dupla de violeiros. 

 

 O LUNDUM caracteriza-se por um gênero musical e dança folclórica de origem 

afro-brasileira criada a partir dos batuques dos escravos. No período da escravidão, 

os negros realizavam suas tradições religiosas, dançavam e cantavam para 

manifestação de sua cultura. 

 

 A CAPOEIRA, também chamada por jogo é praticada no município há muitos anos.  

Atualmente temos no município o Grupo de Capoeira Angola Pelourinho sob a 

responsabilidade do Contra-Mestre David conhecido como Profº Kibe desde o ano 

de 2000. Temos também o Grupo de Capoeira Regional que chegou em São Luiz por 

volta de 1978. Atualmente é coordenada  pelo Profº Kleber Junior Moreira da Silva 

conhecido como Tanque. Ambos trabalham com crianças e adultos e tem como 

objetivo atuar no contexto sócio-político.    
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SÃO LUIZ DO PARAITINGA, COMO TODOS SABEM É BERÇO DE 

UMA INFINIDADE DE MÚSICOS.  

          Como homenagem a Professora Juliet traz seus alunos lembrando a 

CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIS DE TOLOSA, A BANDA, 

como chamam na cidade. As primeiras formações foram como “MESTRE 

BATISTA” E  “NHÔ NECO”, as duas levando o nome de seus fundadores, 

João Batista Salgado e Manuel Gonçalves Ferreira. Em 14 de março de 1967, 

homenageando o Padroeiro da cidade foi registrada em cartório a 

“CORPORAÇÃO MUSICAL DE SÃO LUIS DE TOLOSA”  que depois de 

tantas mudanças, numa cidade repleta de musicalidade, finalmente se consolidou 

como principal banda instrumental da cidade.      

A Professora Sandra, dando continuidade as homenagens aos músicos da cidade 

traz honrosamente aos olhos do povo luizense suas homenagens a querida 

FAMIG, a FANFARRA Monsenhor Ignácio Gióia  , composta por mais de 

80 integrantes dividindo-se em corpo musical, corpo coreográfico e balizas. 

Lembrando ainda que além desses componentes existe ainda uma escola de 

música que serve como base para a FAMIG. Tem como atual Presidente o Sr. 

Benedito Donizete Antunes, o popular “CANÁRIO”, os maestros o SR. Eder 

José Silva Pião e o SR.  Ronan Henrique Santos Dias e como Coreógrafo  o 

SR. Luiz Eduardo de Santana. Vencedora de muitos concursos, é o orgulho 

do povo luizense.   

Para lembrar o CARNAVAL luizense, evento que levou o nome de São Luiz do 

Paraitinga ao conhecimento do mundo, as professoras Ernestina, Sueli, Juliana, Ana 

Lúcia e Ana Maria, trazem lembranças do presente e do passado com homenagens aos 

BLOCOS:  

 

 “BARBOSA”, que teve sua origem quando um motorista mal humorado leva 

um bloco de carnavalescos para uma apresentação em Santo Amaro. Os 

carnavalescos na tentativa de animar o motorista, brincando fizeram uma 

música em homenagem a ele. O grupo atingiu o objetivo, o motorista o Sr. 

Benedito Barbosa,  gostando da ideia  acabou por criar seu bloco depois de 

sua aposentadoria. Todos os anos o bloco desfila pelas ruas da cidade com 

pessoas trajadas de  motoristas tal qual se vestia “Barbosa”. 

  

 “CAIPIRA”, bloco criado pelo músico PEDRO GALVÃO MORADEI , 

conhecido na cidade como Pedrinho Moradei. Numa reunião de amigos, no 

ano de 1992, na várzea dos Passarinhos, enquanto acontecia um churrasco, o 

grupo resolveu valorizar a figura do caipira, característica marcante do homem 

do campo. Foi pensando assim que Pedrinho compôs a música que com 

sucesso passou a ser tema de bloco carnavalesco. À partir daí o bloco acontece 

todos os anos arrastando centenas  de pessoas caracterizadas pelas rua da 

cidade.     
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 “ENCUCA O CUCA” criado na cidade de São Luiz no dia 14 de novembro 

de 1981 pelos foliões, Professor Luiz Homero Ivo dos Santos e Professor 

Alfredo Fontes.  O bloco foi de fundamental importância no resgate de muitas 

estórias do folclore luizense, além de contribuir na implementação do Carnaval 

de rua na cidade. Foi o bloco Encuca a Cuca que materializou aqueles 

personagens da cultura popular Luizense que estavam sendo esquecidos. E 

mais, substituídos por outros que a televisão começava a divulgar. Com muita 

folia e muito entusiasmo as cucas luizenses desfilavam com suas fantasias 

originais de um mundo místico de fantasmas materializados. Tudo isso 

acontecendo sob a inspiração dos tradicionais bonecos gigantes João Paulino 

e Maria Angu. A cidade parou para ouvir as falações de um novo ideário que 

se chamava “O Mundo do Encuca a Cuca. 

 

 

 “MOCIDADE ALEGRE” No ano de 1981, 10 meninas se reuniram e e 

formaram o “BLOCO DAS MELINDROSAS”. Aparecendo homens 

interessados em participar desse bloco passou a se chamar “MOCIDADE 

ALEGRE”, tendo como ponto de apoio duas mulheres, mais conhecidas como 

ROSA DO BENTO e DONA CIDOCA DO PEDRO MINGA, que 

confeccionavam as roupas. O bloco trazia para a população luizense muito 

brilhantismo, luxo e alegria, já que a harmonia de todos era clara e vibrante. 

Deixou saudades...  
 

 

O Professor Lázaro traz com muito orgulho seus alunos para fazer homenagem aos 

SERESTEIROS da cidade. A seresta tem sua origem voltada para o intuito de evocar 

alguém, amigos, pessoas ilustres e especialmente os amantes, através de versos 

cantados.  Vem de muitos séculos atrás. Momento musical que até hoje é passado as 

gerações vindouras. Para acompanhar as vozes são utilizados instrumentos como violão, 

bandolim, gaita, flauta e até violino. É de costume as pessoas que tem o prazer de receber 

os seresteiros, saírem à sua janela, ouvir a música e agradecer com gestos e às vezes até 

oferecer um cafezinho, chá  e outros. Os alunos da escola Coronel pedem aos seresteiros 

que estão ouvindo que não deixem que esta maravilha se acabe. 

 

A Escola Coronel Domingues de Castro não poderia deixar de lembrar os GRUPOS 

MUSICAIS que marcaram época e até hoje alegram munícipes, turistas e levam nossa 

cultura musical a outras regiões.  As professoras Dalva e Ana Lúcia, juntamente com 

seus alunos fazem suas homenagens: 
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 AO GRUPO PARANGA, banda formada na  década de 70, por jovens de São Luiz 

do Paraitinga, filhos do saudoso compositor Elpídio dos Santos, criaram um grupo 

alimentado pelo legado musical deixado pelo seu pai. O grupo PARANGA ( com 

Negão, Pio, Parê e Nena) com sua história pessoal e profissional passa a ser a mais 

autêntica expressão da história, da vida e da obra do compositor Elpídio dos Santos 

e, de alguma maneira da efervescência cultural de sua cidade: São Luiz do Paraitinga. 

Com o passar dos anos, sem preconceito, mas sem fazer conchavos e/ou concessões 

impostas por modismos ou pela mídia, o grupo Paranga se manteve fiel a cultura 

desua terra e a sua sonoridade que recebe forte influência do caipira e do gingado do 

choro carioca no violão, dentre outros gêneros. Uma sonoridade difícil de classificar, 

porque simples, popular e ao mesmo tempo erudita.     

  

 AO GRUPO ESTRAMBELHADOS, A Banda “ESTRAMBELHADOS” 

representa uma nova geração musical na singular cidade de São Luiz do Paraitinga. 

Tem como intuito pesquisar e divulgar as culturas populares, auxiliando na 

divulgação dos grupos folclóricos locais, congadas, moçambiques, folias, assim como 

zelar pela continuidade da tradição musical da cidade. Os jovens integrantes da Banda 

Estrambelhados são todos envolvidos profissionalmente nas áreas de cultura e 

educação. Neto Campos, Rodolfo Santana, Leandro Barbosa, Rafael Cursino, 

Rafael Ramos, Paulo Ricardo, Renato Frade, Leonardo, Flávio e Lucas. 

 

 AO GRUPO “LOS CANTEIROS”, Banda que faz sucesso atualmente no 

município, sob a responsabilidade do Profº Leandro Barboza. Tem hoje como 

projeto a gravação e divulgação de seu primeiro trabalho solo alternativo com o CD 

chamado “COLCHA DE RETALHO”. Com músicas próprias e de parceiros, 

inovando o  riquíssimo cenário musical luizense, influenciado pela música popular 

brasileira de raiz, ritmos latino americano, assim como as novas tendências da música 

contemporânea. Uma musica inovadora e difícil de ser rotulada, mas com muito astral 

para o deleite de todas as gerações, sempre preservando a essência da boa música. 

 

PARA FINALIZAR SUAS HOMENAGENS, A PROFESSORA CÁSSIA E O 

PROFESSOR ADOLFO EM NOME DA ESCOLA CORONEL TRAZEM SUAS 

HOMENAGENS AO NOSSO FUTEBOL. 

 

        Há muitos anos, onde hoje é a Escola Coronel, existia um Campo de Futebol. Hoje 

contamos com o Estádio Municipal Juventino Lopes Figueira, no Bairro Benfica. Muitos 

times por aqui passaram, formando gerações e deixando saudades. Sendo: AEL, AJAX, 

GREMINHO, FLAMENGUINHO, UNIÃO AGRÍCOLA, BANGU, PONTE PRETA, SÃO 

CAETANO, SÃO SEBASTIÃO, KABEREKA, CANÁRIO, CRUZEIRINHO, UNIDOS DO 

BAR, RAIZEIRO, DESTACAMENTO, SACI, entre tantos outros. Prestam suas 

homenagens especialmente ao Sr. ANÉSIO RODRIGUES DA SILVA, O “REI 

CANÁRIO”, nascido no município de Catuçaba, esportista nato que fundou em 1939 aos 18 

anos de idade o RIO CLARO FUTEBOL CLUBE 

. 

A ESCOLA CORONEL AGRADECE A PRESENÇA DE TODOS! 
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Anexo 6 – Projeto “Memórias e Identidade” 
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Anexo 7 – Projeto “Conhecendo e ampliando as possibilidades esportivas do nosso município” 

Projeto Conhecendo e Ampliando as Possibilidades Esportivas do Nosso Município 

 

Disciplina de Educação Física da EMEF Coronel Domingues de Castro 

 

Professores: Adolfo Pinto de Souza Júnior  

                       Cássia Virgínia Lima Ferreira 

 Ano 2014 

 

Objetivo Geral 

Trazendo para a EMEF Coronel o Projeto acima especificado possibilitaremos ampliar o 

conhecimento motor de cada criança lhes oportunizando a abertura sobre o que seu Município 

pode lhe oferecer e sua íntima relação com o nosso Meio Ambiente. 

Autonomia, conhecimento corporal, melhora da qualidade de vida das crianças em tenra idade 

e democratização do seu espaço. 

Ações 

 Aulas teóricas sobre anatomia corporal 

 Aulas práticas sobre anatomia e conhecimento corporal 

 Aulas teóricas sobre noções dos sistemas corporais  

( digestivo, respiratório, circulatório,  etc ) 

Nosso Meio Ambiente Interno e Externo ( conhecimento teórico sobre o núcleo Santa Virgínia: 

(fauna, flora, mata Atlântica, O que é uma reserva , Alimentação equilibrada) 

Entendimento primário da respiração saudável e atividade para fortalecer e atividade para 

emagrecer- exercícios aeróbios e anaeróbios) 

Aula prática no Estádio Municipal  ( futebol de campo, atletismo, slacklne, pipa ) 

Caminhada até o bairro Verdeperto ( em consonância com o aprendizado teórico) 

Aulas teóricas sobre a história do transporte humano a cavalo em São Luis e no mundo/ Romaria 

contexto histórico. 

Cavalgada( em processo de comunicação com Cavaleiros que possam fazer esta prática com os 

alunos 

Passeio e trilha no Nucleo Santa Virgínia 

 

Atividades Físicas complementares que ampliam a Cultura Corporal de forma geral praticada 

em qualquer lugar do mundo ( fazendo parte da Cultura Mundial) e que promove bem estar por 

sua Arte Milenar- Yôga, técnicas elementares de concentração e meditação) 

Vida e ensino de Joseph Pilates 

Aulas práticas de Yôga e “Pilates” 

Aula teórica de natação ( preparando para a prática) 

Aula prática de iniciação á natação (Clube Recreativo Imperial  Luizense ) ou Pousada Àpice- 

Estação 90 graus 

Aula Teórica sobre história do Rafting em São Luis e no mundo de forma geral 

Aula expositiva e preparatória com a Professora Rita Xavier 
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Conhecendo as possibilidades esportivas que envolvem o Rio Paraitinga. Tendo em mente que 

nosso objetivo é proporcionar prática segura, agradável, instrutiva de forma ambiental e motora 

para as nossas crianças estaremos trazendo a vivência do Rafting ou Floating no Rio Paraitinga 

ou outro trecho no  nível iniciantes e na faixa etária das crianças do quinto ano. Para tal é 

necessário ressaltar que esta prática deve ser leve( em torno de 1 hora), segura  e que possibilite 

para as nossas crianças realmente aprenderem noções básicas e que não as coloquem em 

situação arriscada em momento algum. 

 

Pensamento 

“A prática de esportes ao ar livre vem de encontro a este pensamento holístico e oportuniza 

para as nossas crianças, a vivência prática de suas capacidades motoras. Alia-se ao 

desenvolvimento motor vivência sobre o que tem sido praticado como atividade física  em São 

Luis ontem e hoje. Democratiza, portanto o que o Meio Ambiente pode nos trazer de melhor e 

o que de melhor podemos fazer por todo este Meio Ambiente.” 

Resultados Esperados 

Oportunizar e democratizar o que temos como possibilidades esportivas em nosso município 

para as nossas crianças. 

Levá-las ao entendimento geográfico elementar de sua região dando-lhe oportunidade de 

praticar efetivamente as atividades físicas acima elencadas. 

Aliar a teoria á prática dando-lhes significado á aprendizagem motora. 

A longo prazo promover saúde para os futuros adolescentes e adultos luizenses aumentando o 

desenvolvimento holístico dos seres humanos envolvidos capacitando-os para uma consciência 

ambiental e corporal focada no respeito á natureza humana e de nosso meio ambiente. 
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTAS – FASE 1 

1)Identificação 

 

2) Formação 

3) tempo de magistério 

4) Série que leciona e como aprendeu a ensinar e com quem? 

5) Porque magistério? 

6)Porque escolher anos iniciais? (para Artes e Educação Física) 

 

QUESTIONÁRIO PARA ENTREVISTAS – FASE 2 

1) Características de SLP, importância, escola, comunidade, ações. 


