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RESUMO 
 
 

O projeto Trilhas Culturais busca investigar, delimitar e registrar os bens imateriais no território 
formado pelo Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira do estado de São Paulo. 
Entre as práticas culturais persistentes neste território estão os modos de saber e de fazer de 
artistas populares, ofícios em extinção, hábitos gastronômicos e festas populares que remetem 
à valores e conhecimentos anteriores à sociedade industrial. O avanço das novas formas de 
comunicação social e entretenimento, como a televisão e a internet, representa a constituição 
de experiências sociais distintas das tradições pertinentes ao Vale do Paraíba. A metodologia 
de desenvolvimento do projeto é pautada na captação e estudo de informações sobre essas 
tradições com o objetivo de realizar a produção e a difusão de conteúdo audiovisual e 
linguagens alternativas que as registrem. Esse procedimento representa a viabilização de 
ações que possibilitem subsidiar a preservação da cultura popular do Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e Serra da Mantiqueira do estado de São Paulo. Espera-se, com o desenvolvimento do 
projeto, contribuir para o planejamento de políticas públicas consistentes no âmbito da cultura 
popular, particularmente quanto ao reconhecimento e manutenção dos bens imateriais 
mediante a associação entre a investigação histórica e a aplicação de recursos tecnológicos 
contemporâneos. Esta pesquisa pode ser delineada como documental de caráter exploratório, 
pois está assentada na utilização de pesquisas anteriores que pautarão a análise e registro da 
cultura popular imaterial. Nesta proposta se entende que a alteração do ritmo e da forma de 
vida vinculada ao ritmo do espaço rural para as relações sociais baseadas em formas de 
produção típicas de sociedades urbanas e industrializadas significa uma ruptura, que provoca 
conflitos entre as concepções tradicionais e novos valores sociais. Em 2013, o projeto investiga 
e documenta elementos ligados à tradição culinária em nossa região, revelando pratos, modos 
de fazer, ‘segredinhos’ e sabores transmitidos de geração em geração desde o início do 
povoamento de nossa região. Bolinho de farinha de milho, paçoca de lambari, torresmo, feijão 
tropeiro, entre outros pratos estão sendo pesquisados, registrados em vídeo e fotografados, 
para que, futuramente, alunos, pesquisadores, culinaristas e população em geral possam, a 
partir destes registros, conhecer e valorizar a aspectos da identidade do habitante do Vale do 
Paraíba. Serão produzidos dez programetes para inserção em emissoras de televisão 
educativas e públicas, uma exposição fotográfica com, pelo menos 30 imagens, e um livro, a 
exemplo do que foi feito com as profissões em extinção, tema do ano de 2012. Como 
resultados práticos já obtidos com o projeto, destaca-se a exibição dos programetes ‘Que 
profissão é essa?’ na TV Câmara de Taubaté, o livro ‘Trilhas Culturais V.1 – Profissões antigas’ 
e a exposição fotográfica ‘Profissões’, exibida no ENIC 2012, Solar da Viscondessa, sede do 
CDPH e no Departamento de Comunicação Social, durante a Semana de Comunicação 2014. 


