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RESUMO 
 
 

Este resumo, vinculado ao PIBID – Diversidade (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência) no subprojeto Energia, ligada ao Curso de Licenciatura em Educação do Campo na 
UNITAU - Universidade de Taubaté e financiada pela Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior) tem como objetivo relatar a experiência docente 
vivenciada por meio do subprojeto. Em algumas atividades desenvolvidas com outro propósito, 
viera à tona alguns relatos que remontam ao processo histórico do município de Natividade da 
Serra - SP. Tem-se como relevância a importância de resgatar essa história, visto que grande 
parte da mesma não está documentada, e sim em relato orais. Há um cumprimento a um 
cronograma de atividades diversificadas sobre o tema a serem trabalhadas em sala de aula e 
na comunidade local, os quais se destacam: investigação de quais os recursos energéticos que 
provém à comunidade e pesquisar sobre o consumo de energia elétrica e seus impactos para o 
meio ambiente. Na primeira atividade mencionada, investigou-se no bairro Pouso Alto quais os 
meios de transmissão por qual a luz elétrica é adquirida. Todos os depoentes declararam que 
possuem energia elétrica em suas residências, sendo fornecido pela hidrelétrica de Paraibuna, 
um município vizinho, sendo controlada pela CESP (Companhia Energética de São Paulo). 
Ainda na mesma pesquisa, alguns moradores mais antigos relataram como o Pouso Alto e a 
sede do município foram modificados geograficamente em função da instalação da hidrelétrica 
de Paraibuna, ocasionando o êxodo desses moradores para outras regiões do município 
devido à inundação dessas regiões. Chegando às terras destinadas a essas pessoas, 
demorou-se um tempo considerável para que a energia elétrica por fim chegasse às casas. 
Outra situação de pesquisa que remete à história de Natividade da Serra é como a energia 
elétrica pode causar não só impactos ambientais como também sociais. Esta atividade fora 
desenvolvida com alunos de 9º ano, em que o foco foi o impacto que se pode causar ou 
praticamente anular com as fontes de energias limpas e poluentes; porém como impacto social, 
mostrou-se uma fotografia em que os alunos foram questionados sobre o que retratava aquela 
imagem. O curioso é que nenhum discente soube responder com precisão, mas tratava-se da 
demolição da igreja matriz da Velha Natividade da Serra, já que, como se tinha ciência de que 
o centro da cidade ficaria sob as águas, todas as construções deveriam ser demolidas para que 
não ocorressem acidentes posteriormente com as navegações que por ali passariam. Quando 
souberam do que se tratava, percebeu-se um interesse por parte dos mesmos pela história que 
fica guardada principalmente na memória dos mais velhos, fato esse que, prosseguindo desta 
forma, pode vir a desaparecer um dia, tendo em vista que há poucos registros desses 
acontecimentos. O que vale ressaltar nestes relatos de experiências proporcionados pelo PIBID 
é que, por meio de atividades simples, mas com um propósito, pode-se valorizar e/ou difundir 
conhecimentos sobre algo tão rico e relevante como é a história de um município. 


