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RESUMO 
 
 

PROPOSTA DE ITINERÁRIO CULTURAL: DO OLHAR À PAISAGEM A importância dos 
valores culturais para o desenvolvimento de uma sociedade estão se perdendo ao longo dos 
tempos, devido à falta de conhecimento na forma de se reconhecer a nossa própria história. 
Com isto em vista, esta pesquisa tem como tema fundamental a elaboração de um itinerário 
cultural, sendo referência aos caminhos históricos que desempenharam influência no 
desenvolvimento cultural de uma sociedade. O tema desenvolvido foi elaborado dentro do 
curso de arquitetura e urbanismo, com o objetivo de identificar as antigas paisagens nos 
caminhos do homem na região do vale do Paraitinga. Para desenvolvimento da pesquisa, a 
metodologia empregada constituiu-se de visitas técnicas para análise da paisagem histórica; 
levantamento da cartografia histórica, o que adquire um significado importante para 
abrangência dos espaços construídos e das paisagens, revisão da literatura, levantamento 
iconográfico e classificação das principais construções históricas segundo a proposta. Através 
desse processo de levantamentos e análises teve-se como resultados o mapeamento de uma 
antiga rota no município de São Luiz do Paraitinga, com pontos de observação da paisagem 
histórica e atual. De forma geral, a rota foi elaborada para valorizar a paisagem através das 
ruas da cidade, à medida que fosse implantada ao longo de seu caminho pontos de 
contemplação em que se valorizariam história e arquitetura sem interferir na dinâmica atual da 
cidade. A princípio a rota tem início na rodovia Osvaldo Cruz e adentra a cidade pela ponte de 
pedestres usada como acesso principal da mesma no período cafeeiro; estendendo-se aos 
arredores do mercado municipal afim de enfatizar a proposta de planejamento urbano baseada 
no sanitarismo e nos conceitos de cidades europeias; em sequência defrontamos a igreja 
matriz, marco principal da cidade e localizada próxima a sede proposta pelo projeto, optou-se 
por uma rota alternativa que terminaria no ponto mais alto da cidade , conhecido como Pico da 
Antena que abrigaria uma intervenção para fins lucrativos, promovendo, conservando e 
protegendo o patrimônio e a diversidade cultural ao longo do itinerário, além de integrar o 
homem com o meio ambiente revelando ser um importante instrumento de preservação do 
patrimônio imaterial. Com isto, esta pesquisa subsidiará bases de incentivo a melhorias nos 
setores voltados ao turismo cultural e esportivo, em uma situação que cada modalidade serviria 
de apoio a economia de pequeno porte suprindo assim a nova demanda de trabalho atraída 
pelos novos programas, além de atrair um público diversificado das cidades limítrofes, trazendo 
de volta os costumes, tradições e paisagens típicos da região perdidos ao longo do tempo. 
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Urbanismo, Universidade de Taubaté.  


