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O vale do Paraíba é uma região com população estimada de três milhões de 

habitantes, em que (onde) o grau de urbanização é de 93,54%, constituída pela 

união de 39 municípios, possuindo a concentração do maior conjunto de 

patrimônio histórico construído associado ao ciclo econômico do café. O vale 

do Paraíba paulista tem sido alvo de diversas pesquisas que procuram a 

compreensão dos fatos históricos do passado, que ajudem a identificar os 

valores culturais atuais, como um único patrimônio regional. Um desses fatos 

históricos é o processo de deslocamento do homem sobre o território do vale, 

que é impregnado de um complexo de acontecimentos realizados entre vários 

municípios da região. Novas abordagens de pesquisas estudam este meio 

(qual), como um processo de atualização de experiências que vem do passado, 

mas  rende a história contemporânea. O curso de arquitetura e urbanismo da 

Universidade de Taubaté, reconhecendo a importância de contribuir para essa 

valoração histórica e para a conscientização de preservação do processo de 

transformação das cidades do vale do Paraíba, apresenta como uma das 

propostas de projeto pedagógico, a interface de atividades práticas integrada 

ao contexto histórico dessa região. Dentro da proposta do curso: o ensino, a 

pesquisa e as atividades de extensão englobam o estudo do homem e suas 



relações com o ambiente físico e cultural regional. No decorrer do ano de 2014, 

a disciplina de técnicas retrospectivas realiza, junto  a outras disciplinas do 

curso de arquitetura e urbanismo, a organização de mapas temáticos com a 

identificação de possíveis itinenários culturais regionais para a região do vale 

do Paraíba. A experiência pedagógica baseada na Carta Internacional dos 

Itinenários Culturais, CIIC (ICOMOS,2008) teve como objetivo principal 

identificar e conectar acontecimentos históricos e a forma de ocupação do 

homem sobre o território regional. A prática pedagógica emprega o conjunto de 

três ações com procedimentos sistemáticos: o levantamento bibliográfico de 

documentos, artigos científicos, cartografia e da iconografia histórica com 

aplicação do método regressivo; os estudos de casos com a aplicação de 

registros na forma de desenhos com a atribuição de valores para as categorias 

de bens culturais e ambientais, tendo como procedimento de análise o método 

interpretativo articulado a percepção ambiental; e ao término a construção do 

cenário histórico que se concretiza com a elaboração gráfica de dezesseis 

propostas de itinerários culturais regionais, tendo como ponto de partida ou de 

passagem uma cidade histórica no vale do Paraíba paulista. Essa experiência 

pedagógica proporcionará a compreensão da relação direta do patrimônio 

arquitetônico e o ordenamento do território que subsidiarão a elaboração de 

diretrizes de políticas públicas na área de preservação bens culturais e 

ambientais. 
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