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RESUMO 
 
 

O projeto de extensão está estruturado em fases que correspondem ao atendimento das 
cidades a seguir: Tremembé (2013-2014), Lagoinha (2015-2016), Taubaté e São Luiz do 
Paraitinga. A equipe responsável pelo projeto é formada por dois docentes do Instituto Básico 
de Humanidades e dois estagiários, sendo um de Arquitetura e outro de História. Em cada 
capela rural dos municípios de Tremembé, Lagoinha, Taubaté e São Luiz do Paraitinga. As 
ações seguem as seguintes etapas: mapeamento das capelas, descrição arquitetônica, 
pesquisa histórica e trabalho de campo. O projeto segue uma metodologia pautada no 
levantamento de informações históricas em documentação primária, entrevista com antigos e 
atuais moradores, registro fotográfico, captação de imagens em vídeo, participação da equipe 
nas celebrações litúrgicas e em outras práticas pastorais e a consolidação de parcerias com 
instituições políticas, sociais e religiosas existentes nos municípios selecionados. Destacam-se, 
até o presente momento, as seguintes atividades: reuniões na Prefeitura e Câmara Municipal 
de Tremembé, entrevistas com os representantes comunitários, registro fotográfico e filmagens 
do cotidiano das comunidades, participação em missas e festas das comunidades 
selecionadas, participação na V Festa do Arroz de Tremembé e Festa do Bom Jesus de 
Tremembé (2013), apresentação do projeto à Paróquia do Bom Jesus, pesquisa nos Livros do 
Tombo e participações nas festas (2013-2014) das capelas: Santo Antônio (Rio Verde), Nossa 
Senhora do Sagrado Coração (Berisal), Pai Eterno (Padre Eterno), Nossa Senhora Imaculada 
Conceição (Poço Grande), São Francisco Xavier (Rio Verde); nessas comunidades a equipe 
esteve presente em outras festividades litúrgicas tais como: primeira comunhão, batizados e 
retiros espirituais, promoção de quatro Encontros de Formação de “Liderança Comunitária”. 
Alguns resultados: pesquisa efetuada nos Livros do Tombo da Paróquia do Bom Jesus de 
Tremembé, pesquisa (em andamento) nas Atas da Câmara Municipal de Tremembé, 
acompanhamento da vida de cada comunidade e composição de acervo em vídeo e fotografia, 
estudo arquitetônico, confecção de um livro (em andamento) registando toda pesquisa e 
intervenções da equipe. Analisando material coletado é possível concluir, mesmo com o Projeto 
ainda em andamento no município de Tremembé, que as capelas rurais e as comunidades de 
seu entorno são de significativo valor histórico com grande potencial turístico transcendendo 
sua importância regional; em todas as comunidades, não obstante à clara mudança do seu 
cotidiano, ficou evidente a influência da religião e religiosidade naquelas localidades. São 
comunidades carregadas de história e memória de sujeitos que tiveram intervenções 
significativas – Monges Trapistas, por exemplo – na região desde a construção das capelas à 
cultura do arroz como base socioeconômica durante muitos anos.  


