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RESUMO 
 
 

O objetivo deste projeto é propor um itinerário cultural para a rota de tropeiros na antiga estrada 
real, uma proposta de pesquisa-ação na disciplina de técnicas retrospectivas do curso de 
arquitetura e urbanismo da Universidade de Taubaté. O objetivo principal da pesquisa-ação foi 
identificar um percurso cultural, através do levantamento iconográfico histórico, que fez parte 
da história do vale do Paraíba paulista e que ainda, encontram-se vestígios de seu traçado na 
paisagem existente e na memória da população local. A proposta evidencia a importância dos 
valores e dos significados dos bens culturais para o desenvolvimento social e humano, e assim 
mostrando que esse instrumento pode ser um importante mecanismo de gestão territorial na 
direção do desenvolvimento sustentável, ao incluir as dimensões cultural, social, ambiental, 
política e econômica. Para subsidiar os procedimentos metodológicos da pesquisa a referência 
teórica é a Carta Internacional de Itinerários Culturais elaborada por Internacional Council on 
Monuments and Sites (ICOMOS, 2008) que preconiza a importância de identificar e conectar os 
acontecimentos históricos a forma de ocupação do homem sobre um determinado território. 
Para a proposta de desenvolvimento deste itinerario cultural, utilizou-se da seguinte 
metodologia: os reconhecimentos dos bens patrimoniais da microrregião do Paraitinga, sendo 
estes bens culturais e ambientais; identificação histórica dos antigos percursos e trilhas do 
homem na microrregião; análise da iconografia histórica e a atualização do desenho da 
paisagem; levantamentos de campo para identificação de vestígios das trilhas in loco; 
levantamento métrico de deslocamento do homem na região; categorização dos traçados; 
elaboração de carta temática sobre o tema da pesquisa. Os resultados obtidos remetem a 
situação atual destes antigos percursos: pontos de paradas dos tropeiros e dos viajantes; 
interligação de cidades por pequenas trilhas com relação entre as sub-regiões de 
Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Taubaté, Lagoinha, São Luiz do Paraitinga e ao litoral norte 
pela cidade de Ubatuba, no estado de São Paulo; no processo de análise foi observado a 
degradação de alguns trechos das antigas trilhas, mas evidenciado e valorizado o ambiente 
construído histórico do percurso. A valoração do turismo frente a esse itinerário cultural pode se 
constituir numa alternativa ao desenvolvimento das cidades do vale do Paraíba através da 
conservação dos recursos históricos, culturais e paisagísticos. Com a finalidade de subsidiar o 
desenvolvimento do turismo na microrregião gerando um maior fluxo econômico e a melhoria 
na infraestrutura das cidades e assim, melhorando a qualidade de vida dos moradores 
principalmente, nas áreas rurais da região metropolitana do vale do Paraíba. 


