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RESUMO 
 
 

 ELABORAÇÃO DE UMA PROPOSTA DE ITINERÁRIO CULTURAL: ANTIGO PERCURSO 
DOS ESCRAVOS NO VALE DO PARAÍBA Esta pesquisa tem como tema principal o conceito 
de itinerário cultural, que é uma referência aos caminhos que ao longo do tempo exerceram 
influência na formação cultural de uma sociedade, produzindo formas de expressão próprias 
(ICOMOS, 2008). O tema foi elaborado e desenvolvido dentro do curso de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de Taubatéque teve como objetivo principal identificar e 
salvaguardar as antigas trilhas de percursos históricos na região do vale do Paraíba. Em 
específico este trabalho deteve-se a identificação dos antigos caminhos dos escravos nesta 
região. A pesquisa teve como procedimento metodológico as seguintes etapas: visita técnica 
para análise e contextualização da paisagem histórica; levantamento bibliográfico sobre o tema 
e a área de estudo; levantamento iconográfico e cartografia histórica; identificação in loco das 
principais construções de abrigo e proteção associados à história do tema da pesquisa; após 
toda coleta de dados, o processo de organização e análise do material gerou o 
desenvolvimento das cartas temáticas. Os primeiros resultados da pesquisa determinaram o 
potencial de percepção visual da paisagem histórica referente a um raio 500 metros, a partir da 
praça principal da cidade de São Luiz do Paraitinga/SP. Constatou-se a importância cultural e 
ambiental da área envoltória e a identificação de dois acessos principais referente aos antigos 
caminhos dos escravos. Após a coleta de dados e a realização dos levantamentos obteve-se 
como resultado a elaboração de uma carta temática relacionada à cartografia histórica, que 
restabeleceu o caminho ou a rota que os escravos utilizaram na região para as fugas. Esta rota 
encontra-se na cidade de Redenção da Serra no vale do Paraíba até ao litoral norte na cidade 
de Ubatuba. Caracteriza-se pelas referências históricas dos antigos percursos: na cidade de 
Redenção da Serra o ponto principal é a fazenda no bairro Carabepasendo o primeiro 
município do estado de São Paulo a abolir a escravidão; na cidade de São Luiz do Paraitinga 
como o lugar irradiador,a praça de comercio, pois delá se levava os escravos até as fazendas 
mais importantes do período cafeeiro; no distrito de Catuçaba a referência a 
fazendaCatuçabapela sua importância e dimensão, um exemplar mantido até os nossos dias; e 
por último a cidade de Ubatuba considerada o local de comércio dos escravos. A realização 
desta pesquisa, concretizada pela cartografia histórica, trouxe uma importante e significativa 
informação cultural sobre o passado e deslocamento do homem na região do vale do Paraíba. 
A proposta de elaboração do itinerário cultural sobre os antigos percursos dos escravos na 
microrregião do Paraitinga visa a salvaguarda do ambiente histórico e cultural da inserção do 
homem nesta região. Os resultados da pesquisa poderão subsidiar as políticas públicas na 
área de turismo regional. Palavras-chave: rota da liberdade;período do café; arquitetura e 
urbanismo; Universidade de Taubaté.  


