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RESUMO 

 

O presente trabalho foi elaborado a partir do projeto de extensão denominado 

"Ecoturismo na Brasital: uma experiência de turismo histórico, cultural e ambiental em 

São Roque", que ocorreu nos anos de 2015 a 2018. Ação desenvolvida no patrimônio 

histórico-cultural municipal Centro Educacional, Cultural e Turístico (CECT) Brasital. 

O ramo turístico da cidade de São Roque está polarizado entre o Roteiro do Vinho e 

o Ski Mountain Park, sendo que outras áreas da cidade que envolvem história, cultura 

e meio ambiente atendem um número infinitamente menor. Um espaço como o CECT 

Brasital, com diversas espécies da fauna e da flora de vários biomas, torna-se um 

lugar ideal para a realização de programas de Educação Ambiental (EA) e Ecoturismo 

para crianças e adultos. No entanto, a localidade ainda é subutilizada em questões de 

EA. Dessa forma, o projeto realizou o levantamento histórico da antiga fábrica e o 

mapeamento de suas trilhas ecológicas, para posteriormente socializar as histórias 

resgatadas por meio de monitorias histórico-culturais, transmissão de pequenas ações 

de sensibilização em EA voltada a turistas e visitantes do CECT Brasital, além de 

identificar algumas espécies de árvores, instalando placas com a tecnologia do QR 

Code, a criação de uma trilha astronômica na localidade, a realização de mutirões de 

limpeza e ainda, a criação do Projeto Casarões de São Roque, para realização do 

mapeamento dos casarões históricos de São Roque. Ao longo dos anos, percebeu-

se o aumento no número de visitantes, principalmente aos domingos, dia da semana 

em que ocorria a monitoria; e notou-se também que os visitantes mantinham o espaço 

cada vez mais limpo. Assim, conclui-se que a partir dessas ações, infere-se que a 

prática sistemática em médio prazo de ecoturismo e Educação Ambiental podem 

contribuir para a preservação cultural e ambiental de patrimônios históricos e naturais.   

 

Palavra-chave: Ecoturismo. Preservação Patrimônio histórico-cultural. Educação 

Ambiental. Brasital. 
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ABSTRACT 

 

The present work was elaborated from the project of extension called "Ecotourism in 

Brasital: an experience of historical, cultural and environmental tourism in São Roque", 

that occurred in the years of 2015 to 2018. Action developed in the municipal historical-

cultural patrimony Educational Center, Cultural and Tourist (CECT) Brasital. The 

tourist branch of the city of São Roque is polarized between the Wine Route and Ski 

Mountain Park, and other areas of the city that involve history, culture and the 

environment serve an infinitely smaller number. A space like CECT Brasital, with 

several species of fauna and flora of several biomes, becomes an ideal place to carry 

out Environmental Education (EA) and Ecotourism programs for children and adults. 

However, the locality is still underutilized in EA issues. Thus, the project carried out the 

historical survey of the old factory and the mapping of its ecological trails, to later 

socialize the stories rescued by means of historical-cultural monitoring, transmission 

of small actions of sensitization in EA aimed at tourists and visitors of CECT Brasital, 

besides identifying some species of trees, installing boards with the technology of QR 

Code, creating an astronomical trail in the locality, carrying out cleaning efforts and the 

creation of the Casarões de São Roque Project to carry out the mapping of historical 

mansions of São Roque. Over the years, the number of visitors increased, mainly on 

Sundays, the day of the week in which the monitoring took place; and it was also noted 

that visitors kept the space increasingly clean. Thus, it is concluded that from these 

actions, it is inferred that the systematic practice in the medium term of ecotourism and 

Environmental Education can contribute to the cultural and environmental preservation 

of historical and natural heritage. 

 

Keywords: Ecotourism. Preservation Historical and cultural heritage. Environmental 
education. Brasital 
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1. Introdução 

 

Situada a apenas 60 km de São Paulo, no interior paulista, a cidade de São 

Roque é um município com aproximadamente noventa mil habitantes (IBGE, 2018), 

localiza-se num ponto estratégico entre as rodovias Raposo Tavares (SP-270) e 

Castello Branco (SP-280) e se destaca por ser um município com uma boa qualidade 

de vida (PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 2018). São 

Roque é uma das cidades paulistas consideradas como estância turística, sendo que 

a maioria dos visitantes direciona-se ao Roteiro do Vinho (estrada com cerca de 10 

quilômetros de rodovia com mais de 30 estabelecimentos entre vinícolas, adegas e 

restaurantes) e ao Ski Mountain Park - parque de diversão que oferece pista de esqui 

e patinação, snowboard, arvorismo, paintball, arco e flecha, trilha, passeio a cavalo, 

tobogã, escalada, teleférico e playground (KHATOUNIAN, 2014). A cidade faz parte 

ainda, dos circuitos turísticos "Circuito Taypa de Pilão" do Estado de São Paulo, que 

nasceu a partir de bens históricos tombados pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Natural; e “Circuito Turístico Itupararanga”, formado pelas cidades 

localizadas na área de influência da APA – Área de Proteção Ambiental, da represa 

Itupararanga (CIDADES PAULISTAS, 2018). 

São Roque ainda possui 40% do seu território coberto por vegetação de Mata 

Atlântica e é um dos 73 municípios integrantes da “Reserva da Biosfera do Cinturão 

Verde da Cidade de São Paulo” (RBCV), que se diferencia das demais reservas por 

priorizar a preservação de um significativo patrimônio vegetal de cobertura original de 

bioma de Mata Atlântica (REIS, 2014). 

Atualmente museus e prédios históricos em toda parte do Brasil - inclusive na 

cidade de São Roque - sofrem com o descaso do poder público, além da falta de 

compreensão de setores da população com a função cultural e histórica que esses 

prédios representam. Os danos causados pelos incêndios como no Museu da Língua 

Portuguesa em São Paulo em 2015 e no Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2018, 

que teve grande parte de seu acervo queimado, agora são perdas irrecuperáveis pela 

cultura e pela ciência (BBC, 2018). 
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Situada no centro da cidade de São Roque, o Centro Educacional, Cultural e 

Turístico Brasital (CECT) é um patrimônio histórico municipal, construído no final do 

século XIX e início do século XX em uma área de aproximadamente dez alqueires 

para fins de fabricação de tecidos diversos derivados do algodão. Em processo de 

tombamento (PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 2015; O 

INFORMANTE, 2016), atualmente conhecido como CECT Brasital, o espaço é 

utilizado por algumas diretorias da prefeitura como o Departamento de Educação e 

Cultura e o Departamento de Desenvolvimento Econômico; e é frequentado por 

centenas de visitantes semanalmente. Os galpões onde outrora funcionavam os 

teares, hoje em dia são utilizados como salas de aula para cursos profissionalizantes, 

pré-vestibulares e culturais. O CETC Brasital abriga também a biblioteca municipal 

(professor Arthur Riedel) (PUGAS; SILVA, 2017).  

Além disso, a localidade possui trechos de vegetação com cerca de 30.000 m² 

cortados por trilhas de curta distância, sendo a mais conhecida o “Caminho das 

Águas”, que conta com 2.000 metros de caminhada no meio da mata, contemplando 

a natureza com várias pontes sobre o canal de água para melhor viabilizar o passeio 

(REIS, 2014).  

Como citado, o turismo da cidade concentra-se em praticamente dois lugares 

(roteiro do vinho e o Ski), e outras atrações da cidade que envolvem história, cultura 

e meio ambiente atendem um número infinitamente menor. Um desses locais é a 

antiga fábrica de tecidos Brasital S/A, uma espécie de parque na região central do 

município constituído por construções antigas e trilhas ecológicas. Apesar de ser um 

espaço com diversas atrações culturais, educacionais e ambientais, e por conseguinte 

receber frequentadores, seja para estudar nos cursos profissionalizantes ou apenas 

para recreação com a família (piquenique e/ou álbum de fotografias), percebeu-se, a 

partir de pesquisa exploratória (GIL, 2009), um certo descaso de muitos desses 

visitantes regulares e turistas na preservação do local e na conservação da mata 

(PUGAS; SILVA, 2017). 

Assim sendo, um espaço como o CECT Brasital, localizado em uma estância 

turística relevante no interior de São Paulo, com inúmeras histórias e uma enorme e 

rica área de vegetação, com diversas espécies da fauna e da flora de vários biomas; 

área que atrai tanto a população são-roquense quanto turistas que procuram o lazer, 
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o conhecimento e o contato com o verde; faz do CECT Brasital um lugar ideal para a 

prática de Educação Ambiental (EA) e ecoturismo. 

Diante disso, desde 2015, o projeto de extensão "Ecoturismo na Brasital: uma 

experiência de turismo histórico, cultural e ambiental em São Roque" (Editais do 

Câmpus São Roque e Editais da Pró-Reitoria de Extensão do IFSP1), desenvolvido 

pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo, Câmpus São 

Roque (IFSP/SRQ), em parceria com a prefeitura de São Roque, teve, desde o seu 

início, como grandes objetivos: 1) trabalhar na conservação do CECT Brasital e de 

suas memórias; 2) contribuir para a preservação da sua mata e trilhas ecológicas; e 

3) promover um trabalho de conscientização socioambiental de visitantes e turistas. 

Para o cumprimento dos objetivos propostos, recorreu à metodologia da pesquisa-

ação – forma de pesquisa que procura unir a pesquisa à ação ou prática, ou seja, 

produzir o conhecimento e a compreensão como parte da prática -  (ENGEL, 2000; 

SEVERINO, 2000), que buscou viabilizar condições para ações e transformações na 

localidade, assim, desenvolve-se monitorias histórico-culturais com roteiros que 

denotam a história da cidade, da fábrica e de seu fundador, alguns “causos” da antiga 

fábrica têxtil da cidade, a prática de EA nas trilhas ecológicas, mutirões da limpeza e 

recorreu-se também a investigação do perfil dos visitantes. Para concretizar as visitas 

monitoradas, empregou-se à prática de levantamento e ao cadastramento de espécies 

da flora e à confecção de placas com identificação de árvores e placas históricas de 

cada prédio do CECT Brasital com a tecnologia do QR Code (JORNAL DA 

ECONOMIA, 2016). 

Com o sucesso do projeto, em 2018, o IFSP/SRQ, em parceria com setores 

sociais do município, iniciou uma ação denominada “Roteiro dos Casarões de São 

Roque”, que objetiva valorizar e manter as histórias dos casarões do centro da cidade. 

A região central de São Roque com mais de 350 anos, ainda possui diversos 

casarões, muitos datados do século XIX. No entanto, atualmente essas construções 

sofrem com um relativo descaso. Assim, com o intuito de valorizar as antigas 

edificações, a iniciativa (em andamento) visa suas identificações e seus 

mapeamentos, analisar os documentos que constam em cartório de imóveis, 

                                                           
1 Editais PRX 592/2015, PRX 04/2016, PRX 03/2017 e PRX 04/2018. 
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comparar fotos antigas com as imagens recentes, produzir um catálogo online com as 

imagens, expor em espaços adequados e produzir placas explicativas contendo parte 

da história dos Casarões (IFSP/SRQ, 2018). 

Projetou-se ainda para o ano de 2018, a criação de Trilhas Astronômicas nas 

dependências do CECT Brasital, com réplicas dos planetas presentes no Sistema 

Solar em escala espacial, que elucidam as distâncias dos planetas entre si e em 

relação ao Sol, com o objetivo de ajudar a compreender a dimensão que os livros 

didáticos não conseguem representar. Assim, aproveitando a extensão da localidade 

e baseando-se no projeto “O Sistema Solar no Parque” - que ocorre na cidade de 

Natal, no Rio Grande do Norte - surgiu a ideia de instalação de uma espécie de Trilha 

Astronômica, com os oito planetas do Sistema Solar em escala espacial ao longo do 

espaço (COSTA, 2016).  

Diante disso tudo, acredita-se que espaços culturais como o CECT Brasital e 

os casarões históricos de uma importante estância turística no interior de São Paulo, 

com diversas histórias e “causos”; e que possui ainda uma enorme e rica área de 

vegetação, com diversas espécies da fauna e da flora de vários biomas; área que atrai 

tanto a população são-roquense quanto turistas que procuram o lazer, o conhecimento 

e o contato com o verde; faz da região central um lugar ideal para a prática de turismo 

histórico-cultural, EA e ecoturismo e assim, contribuir com o desenvolvimento da 

região. 

Partimos da premissa de que práticas de ecoturismo com ênfase na EA e roteiro 

histórico-cultural podem contribuir para a conscientização de turistas e visitantes para 

a conservação e preservação de patrimônios histórico-culturais e naturais. Além disso, 

pode-se atrair novos visitantes e turistas a região central da cidade de São Roque. 

Dessa forma, o presente trabalho busca relatar essa experiência, destacando os 

avanços, percalços e frustrações dessa ação extensionista. 
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1.1    Ecoturismo e Educação Ambiental 

 

Segundo dados oficiais do Botanic Gardens Conservation International (BGCI), 

não há um número exato de espécies de plantas existentes no mundo, pois novas 

espécies ainda estão sendo descobertas e catalogadas quase que todos os dias 

(BCGI, 2018). No entanto, estima-se que o número total de plantas esteja na ordem 

de 400.000 espalhadas por todo o globo. Avalia-se ainda que aproximadamente 1 em 

cada 5, ou seja, 20% das espécies de plantas estejam ameaçadas de extinção. Uma 

lista da flora brasileira realizada em 2015 demonstrou um pouco mais de 46.000 

espécies no Brasil, sendo que 43% dessas são endêmicas (exclusivas) do território 

brasileiro, colocando o país com a maior riqueza de plantas no mundo (FIORAVANTI, 

2016). 

O estado de São Paulo, chegou a ter 84% de sua área coberta pelo bioma de 

Mata Atlântica, considerada uma das formações vegetais como maior biodiversidade 

do planeta, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, porém, nos dias de 

hoje, a área total do estado possui cerca de 8% de cobertura (SMA, 2013). 

Na cidade de São Roque, o Parque Natural Municipal de área de Mata Atlântica, 

conhecida popularmente como Mata da Câmara, é uma das poucas áreas do bioma 

no estado (SANTOS et al. 2014).  Área que possui várias espécies da fauna, como 

mão-pelada (Procyon cancrivorus), lontra (Lontra sp.), jaguatirica (Leopardus 

pardalis), cutia (Dasyprocta aguti) e veado catingueiro (Mazama gouazoubira) e da 

flora e está próxima da região da Brasital e possivelmente contribuiu com o 

florescimento secundário da mata ao seu redor (SANTOS, 2015; SILVA; MARTINS, 

2018). 

A extensão de mata que integra a Brasital é constituída por cerca de 30.000 m2 

com diversas trilhas consideradas de curta distância, projetadas para integrar o 

patrimônio cultural com a área natural. Em relação a vegetação do CECT Brasital, 

esta consiste em área de Mata Atlântica composta por florestas do tipo latifoliada 

tropical, densa, formada por árvores altas e copas desenvolvidas, entretanto devido a 

intensas ações antrópicas, hoje a mata é composta por diversas espécies nativas 

secundárias e variedades exóticas que ameaçam a biodiversidade local, como o 

eucalipto que era muito utilizado nas caldeiras da tecelagem (REIS, 2014; 
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 2019). Nessa localidade 

repleta de história, cultura e uma vegetação particular desenvolveu-se um projeto de 

Ecoturismo e EA. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (1994) o ecoturismo é: 

um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, 
o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 
formação de uma consciência ambientalista através da interpretação 
do ambiente, promovendo bem-estar das populações2. (MICT; 
MMA,1994). 

 

Preocupações com a degradação do meio ambiente, ao desenvolvimento 

econômico e problemas envolvendo questões sociais em referência com as atividades 

turísticas surgiram na década de 1970 (MTUR, 2010). 

Em 1972, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, em Estocolmo, na Suécia, evento onde reuniu 113 países para discutir 

problemas ambientais e a relação entre o desenvolvimento econômico e o meio 

ambiente (MTUR, 2010). 

Alguns anos mais tarde, em 1977, a Conferência Intergovernamental sobre EA, 

realizada na cidade de Tbilisi, capital da Geórgia, inicia um processo mundial para a 

formação de uma nova consciência ambiental, a respeito do valor do meio ambiente 

e elaboração para novas maneiras de orientação da produção de conhecimento, nos 

métodos interdisciplinares (JACOBI, 2003). 

Com o lema, “nada tire senão fotografias, nada deixe senão pegadas, nada leve 

senão memórias”, o termo ecoturismo surgiu apenas na década de 1980, criado por, 

Hector Ceballos-Lascurain, sendo uma atividade turística elaborada em áreas 

naturais, em que visam o conhecimento de turistas e visitantes sobre os componentes 

dos lugares visitados. Atrativos naturais como trilhas ecológicas ou para observações 

da fauna e flora em cachoeiras, rios, lagos, montanhas, cavernas. Assim, necessita 

de um ambiente levemente alterado pela sociedade (MTUR et al., 2007; OLIVEIRA et 

al. 2010). 

                                                           
2 BRASIL, MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO (MICT), MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE (MMA). Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo. Brasília/DF. 1994. 
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No Brasil, o tema ecoturismo apareceu em 1985, na EMBRATUR (Instituto 

Brasileiro de Turismo), porém somente em 1992, na Conferência das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente, conhecida também como ECO 92, ocorrida no Rio de Janeiro 

que o tema ganhou mais notoriedade, em que se propôs as diretrizes em âmbito 

nacional (MTUR, 2010). 

Então, conjuntamente ao ECO 92, surgiu a Agenda 21 – documento de 

planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, e apropria maneiras de 

proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica – e a Carta da Terra, que 

guia as estratégias e ações contidas no documento “Diretrizes para uma Política 

Nacional de Ecoturismo” criado pelo Ministério da Indústria, Comércio e Turismo 

(MICT) e o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal (MMA), em conjunto 

com o EMBRATUR e do instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), que estabelece orientações para a realização das atividades de 

ecoturismo (MICT; MMA, 1994; MTUR, 2010). 

Dentro da prática de  ecoturismo devem ser incentivadas formas de EA, como 

atividades em parques, museus, escolas, áreas de preservação ambiental, etc., que 

podem apresentar animais taxidermizados, áreas de trilhas ecológicas 

autoexplicativas ou com guias especializados, demonstração da interação entre fauna 

e a flora da região e projetos de meliponários com abelhas; e também programas de 

conscientização, não só para visitantes, mas também para toda a população local, 

para que possam auxiliar na manutenção dos parques ecológicos (OLIVEIRA et al. 

2010).  

 Atividades de ecoturismo, como trilhas ecológicas, propõem uma forma de 

turismo que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, busca a 

formação da consciência ambientalista promovendo assim, o bem-estar das 

populações (MACEDO, 2011). 

As trilhas ecológicas como atividades de ecoturismo, podem ser consideradas 

como práticas de EA no contexto em que se tornam uma estratégia de aprendizagem 

com dinâmicas participativas, fornecendo informações sobre o espaço, sobre os 

recursos naturais, a exploração racional estimulando a consciência ambiental. As 

trilhas são utilizadas como recurso metodológico, ou uma prática ambiental, que 

objetiva-se a transmissão de conhecimentos através da visão, olfato e sentimentos. 
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As trilhas ecológicas ainda desempenham papel na conservação ambiental do espaço 

em que são realizadas, pois, ao proporcionar o acesso de pessoas a esses locais, a 

interação do contato direto pode refletir na relação homem-natureza (SILVA, et al. 

2012). 

A população local deve ser integrada nas atividades de ecoturismo, 

demonstrando todos os benefícios e os impactos das ações que serão realizadas na 

região. Devem ainda trabalhar em conjunto com a comunidade local para a diminuição 

dos impactos e até, dependendo da localidade, gerar renda com trabalhos diretos e 

indiretos. As comunidades tradicionais devem ser integradas nas atividades de 

ecoturismo, demonstrando todos os benefícios e os impactos das ações que serão 

realizadas na região. (OLIVEIRA et al. 2010).  

Para as comunidades tradicionais – caiçaras, remanescentes de quilombolas e 

caipiras, em que preservam características centenárias, como sua cultura e seu modo 

de vida - levantou-se uma hipótese para o ecoturismo de base comunitária, um 

processo de construção do desenvolvimento da população local. Nesse estudo as 

atividades turísticas se sustentam por meio das diversidades culturais, por esse 

motivo, deve ser levado em consideração às atividades realizadas por essas 

populações e a auxiliar no desenvolvimento regional na perspectiva da 

sustentabilidade, de tal forma que proporcione satisfação de suas necessidades, tanto 

para os turistas quanto as populações locais (MACEDO et al. 2011; SMA, 2013). 

Estudos demonstram que atividades de ecoturismo causam impactos tanto 

negativos, quanto positivos, estão relacionados a danos potenciais ao meio ambiente 

e à comunidade local e, por outro lado, aos benefícios sócioeconômicos e ambientais, 

como a diversificação da economia regional, através da fixação da população no 

interior, criação de alternativas de arrecadação para as Unidades de Conservação, 

diminuição do impacto sobre o patrimônio natural e cultural, diminuição do impacto no 

plano estético-paisagístico e melhoria nos equipamentos das áreas protegidas (MICT; 

MMA, 1994). 

Em relação a Educação Ambiental, de acordo com Reigota (2009 [1º Edição 

1994]), 

Como perspectiva educativa, pode estar presente em todas as 
disciplinas quando analisa temas que permitam enfocar as relações 
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entre a humanidade e o meio natural e relações sociais, sem deixar de 
lado as suas especificidades (...). É uma das mais importantes 
exigências educacionais contemporâneas não só no Brasil. Pode ser 
ainda considerada uma grande contribuição à educação em geral.  
(REIGOTA, 2009, p. 45)  

 

A discussão sobre o tema começou por volta dos anos 1960 e naquele 

momento se discutia basicamente dois pontos, o primeiro era o crescimento 

populacional, em que os habitantes do mundo deverão consumir cada vez mais; e a 

discussão sobre a preservação e conservação de espécies animais e vegetais. 

Segundo Reigota (2009), a EA faz parte da educação política, econômica, social e 

cultural, para assim integrar as pessoas, como cidadãos para que busquem através 

de seu cotidiano manter ou melhorar a convivência com outras pessoas, animais ou 

vegetais, e assim, viver e sobreviver com dignidade.  

Segundo o artigo 1º da Lei n.º 9.795 de abril de 1999, que trata da EA,   

Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais 
o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade3 (BRASIL, 1999). 

 

Corroborando a tese de Reigota (2009), no art. 2º da mesma lei, a EA é 

apresentada como “um componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não-formal" (BRASIL, 1999). E ainda conclui 

no art. 3º que, "Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm direito à 

educação ambiental..." (BRASIL, 1999). 

Para Santiago (2012), existem duas linhas sobre EA, uma conservadora, que 

busca remediar a atual crise sem alterar o estado atual; e a transformadora, que visa 

a redefinição da organização social, econômica e da relação homem e natureza. 

Os objetivos da EA são a mudança (ou transformação) das relações entre os 

seres humanos e destes com o ambiente, e a inserção da categoria sociedade 

                                                           
3 BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO, Lei nº. 9.795 de 27 de abril de 1999. 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 
providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília/DF, n. 79, 28 abr. 1999. 
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contribui para destacar a dimensão política da EA, possibilitando a superação da visão 

meramente técnica, ecológica e romântica (CAMARGO; TONSO, 2011). 

Segundo Jacobi (2003), o desafio é formular uma EA que seja crítica e 

inovadora nos níveis formal e não formal. E a EA deve ser um ato político voltado para 

a transformação social.  

De acordo com Reigota (2007), a produção de conhecimentos, na concepção 

da sustentabilidade e EA, está vinculada com impactos ambientais e suas alternativas 

para a transformação em uma sociedade justa e ecologicamente sustentável. Existe, 

portanto a necessidade de fomentar acesso a esses conhecimentos, como formas de 

alterar o panorama existente da degradação do meio ambiente (JACOBI, 2003).

 Segundo a Secretaria do Estado de São Paulo, o ecocidadão - aquele que, 

consciente dos problemas ambientais, dos seus direitos, das suas responsabilidades 

e dos benefícios da mudança de atitude - deve atuar, não apenas de uma forma 

teórica, mas como uma atitude política, desde um ato simples de separação de seus 

resíduos para a reciclagem ou até algo mais radical, como pensar em soluções sobre 

poluição atmosférica, visual e sonora de sua cidade, com participação social 

confrontando antigos costumes (SMA; CEA, 2008).   

Portanto, atua-se para o avanço da consciência ambiental, ampliando a 

viabilidade da população em participar de uma tomada de decisão e consolidar sua 

co-responsabilidade no combate a degradação ambiental (JACOBI, 2003). 

Segundo a Carta da Terra (1992), devemos somar força para gerar uma 

sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos 

humanos universais. E para que chegue a esse resultado, é decisivo que nós, 

cidadãos da Terra, temos parte da nossa responsabilidade uns para os outros e para 

as gerações futuras. 

Um dos aspectos pedagógicos da EA é o diálogo entre indivíduos em posições 

diferentes no processo, e abertos aos seus conhecimentos, representações, 

questionamentos e possibilidades (REIGOTA, 2010).  

A noção de sustentabilidade citada na Lei 9.795/1999 tem duas origens, na 

ecologia, refere-se à capacidade de recuperação e reprodução dos ecossistemas 

(resiliência) em face de agressões antrópicas ou naturais; e na economia, no sentido 
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de desenvolvimento (crescente ao longo do século XX) de que o padrão de produção 

e consumo em expansão no mundo não tem possibilidade de perdurar, levantando, 

assim, a noção de sustentabilidade sobre a finitude dos recursos naturais e sua 

gradativa depleção (NASCIMENTO, 2012). 

O termo sustentabilidade conota a ideia de uma sociedade em risco, 

necessitando a práticas que fortalecem ao acesso à informação e à Educação 

Ambiental. Portando, existe a necessidade de abordar esses assuntos como papel do 

poder público nos conteúdos educacionais (JACOBI, 2013). 

Segundo a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 

1987, também conhecida como Comissão Brundtland, definiu Desenvolvimento 

Sustentável como “aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer 

a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades” (DI 

GIORGI, 2006). 

Os padrões de produção e consumo desenfreado pode ser parte da causa da 

devastação ambiental, redução dos recursos naturais e extinção de espécies (CARTA 

DA TERRA, 1992). A reflexão sobre práticas sociais, de acordo com esse quadro 

marcado pela degradação envolve uma necessária ação de produção de 

conhecimentos sobre EA (JACOBI, 2003).  

Atualmente, o ecoturismo funciona como um produto de consumo, aquela na 

qual “o mundo das mercadorias e seus princípios de estruturação são centrais para a 

compreensão da sociedade contemporânea” (HINTZE, 2018 apud FEATHERSTONE, 

1995) e tem como aspecto fundamental, o aumento da produção de mercadorias e a 

busca pela acumulação de lucros e muitas vezes “não respeita a sustentabilidade 

social, cultural ou ecológica de longo prazo” (HINTZE, 2018). 

 

1.2    De Enrico Dell’Acqua & Cia a CECT Brasital 
 

Construída no final do século XIX e início do século XX na cidade de São 

Roque, no interior de São Paulo, pelo industrial italiano Enrico Dell'Acqua (1851-1910), 

a Brasital S/A era uma importante fábrica de tecidos a base de algodão. Inaugurada 
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com o nome inicial de Enrico Dell'Acqua & Cia (Figura 1), produzia diversos tipos de 

materiais como brim, tecidos adamascados, colchas e atoalhados. No ano de 1899 a 

fábrica têxtil virou Sociedade Anônima, passando a ser conhecida como Società 

Italiana di Esportazione Enrico Dell'Acqua. Após algumas mudanças em sua gestão, 

em 1904 alterou-se o nome para Società per Esportazione e per Indústria Ítalo-

americana, e por último, adotou-se a denominação de Brasital S/A - junção das 

palavras Brasil e Itália - em 1919 (SANTOS, 2010; CAZETTA et al. 2015). 

 

 

Figura 1: Tecelagem Enrico Dell’Acqua e Cia., depois chamada Brasital (sem data) – (fonte: Acervo Histórico 

Digital de São Roque). 

 

O fundador da fábrica, Enrico Dell’Acqua (Figura 2), nasceu em 1851 na cidade 

de Abbiategrasso, província de Milão, na Itália. Em 1887, Dell’Acqua envia alguns de 

seus mostruários de tecidos de algodão fabricados na sua terra natal para a América 

Latina e devido à boa aceitação resolve abrir filiais na região, fundando fábricas em 

Buenos Aires, na Argentina, no Chile e em São Roque e Salto4, no Brasil, além de 

casas comerciais na sede em Milão, Lima, no Peru e em São Paulo. Em 1910, após 

                                                           
4 A partir de 1904, por meio de sucessivas fusões que incorporaram as primeiras tecelagens e a 

Fábrica de Papel Paulista, a Sociedade Ítalo-Americana tornou-se única proprietária do conjunto fabril 
da cidade de Salto/SP, município próximo a São Roque (ZANONI, 2012). 
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regressar de uma de suas viagens à América Latina, Dell’Acqua falece aos 59, vítima 

de acidente vascular cerebral (CAZETTA et al. 2015; MELLO, 2011). 

 

Figura 2: Enrico Dell’Acqua, fundador da Brasital S/A (Década de 1900) – (fonte: Acervo Histórico Digital de São 

Roque). 

 

A cidade com terras férteis, mas impróprias pelo clima para a cultura do café, 

vivia uma crise agrícola muito intensa, e a fundação da fábrica têxtil do italiano Enrico 

Dell’Acqua trouxe prosperidade novamente ao município de São Roque. Mas antes 

de Dell’Acqua, o comerciante Manuel Lopes de Oliveira comprou uma propriedade 

agrícola para a construção de sua fábrica, uma chácara que possuía uma cachoeira 

que seria usada para gerar força para a movimentação de suas máquinas, essa 

queda-d’água foi descrita de forma criativa pelo Barão de Piratininga5 e posteriormente 

pelo Sr. Quirino de Aguiar, um importante comerciante e político da cidade, que 

despertou o interesse do Sr. Lopes de Oliveira. Três anos após a falência da casa 

comercial do Sr. Lopes, em 1890, o industrial italiano por meio de seus antigos donos, 

o também italiano Alexandre Ranzini e sua esposa Albina Ranzini adquiriu a chácara, 

mais uma vez por intervenção de Quirino de Aguiar, amigo pessoal de Carlos Grassi, 

                                                           
5 Antônio Joaquim da Rosa, herdeiro da casa comercial conhecida como “Loja Grande” após a morte 

de seu pai, o cap. Manoel Francisco da Rosa, que hospedou até Dom Pedro II, quando esteve em 
São Roque. Eleito vereador e presidente da Câmara em 1845, foi condecorado como Barão de 
Piratininga por decreto em 13 de novembro de 1872. O Barão faleceu em dezembro de 1886, sem 
nenhum herdeiro forçado, determinou que colocassem em sua sepultura “uma pedra de mármore 
com a inscrição NINGUÉM, e a data de falecimento” (SANTOS, 2010). 
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que era o então representante comercial da grande casa de fazenda por atacado de 

Dell’Acqua, em São Paulo (MALUF, 1991; SANTOS, 2010). 

Após a compra da chácara Ranzini, estrategicamente escolhida por ser um 

local onde passa o rio Aracaí, utilizado com a finalidade de gerar força motriz para o 

funcionamento de uma turbina sob a fábrica, em conjunto com um motor a vapor; 

possibilitaria o funcionamento dos teares da tecelagem. Dell’Acqua mandou construir 

três barragens no rio com 4.000 m2 e formou-se quedas d’água de até 30 metros de 

altura. Simultâneo o levantamento dos alicerces da fábrica, ocorrem a construção da 

estrutura dos prédios, a criação da barragem, a canalização das águas do rio Aracaí 

e a instalação do maquinário (Figura 3), acontecimentos que proporcionaram a 

geração de recursos para a população mais pobre e crescimento econômico para a 

cidade por meio da forte imigração italiana (SANTOS, 2010). Quase todos os materiais 

para a construção da fábrica foram importados, o prédio levantado em aço inglês, 

tinha telhas francesas, vitrais venezianos, hidrantes com inscrições de Manchester e 

sanitários turcos de ferro fundido (MALUF, 1991). 

 

 

Figura 3: Área interna da tecelagem Brasital em 1926 – (fonte: Acervo Histórico Digital de São Roque). 

 

O Barão de Piratininga descreveu a força hidráulica da localidade para o 

Almanach Literário de S. Paulo, em 1884, e mais tarde, pelo Sr. Quirino de Aguiar, 
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que chamou a atenção de possíveis compradores da chácara Ranzini, inclusive o Sr. 

Dell’Acqua.  

O trecho da descrição feita pelo Barão de Piratininga é ilustrativo: 

“...incorpora-se em uma grande bacia de pedra, e dali, concentradas 
e centuplicadas suas forças, irrompe solene e majestoso por estreita 
garganta, e esbatendo-se em oito degraus de pedra, se descalça em 
palhetas de prata de tons azulados com franja de ouro, conforme 
refração dos raios solares. Depois espumante, rugindo, novelando-se 
como enorme serpente, precipita-se da altura de dez metros, com 
ensurdeceste frangor, levantando ondas de fascinantes e magnéticas” 
(SANTOS, 2010, p.308). 

 

A fábrica então fundada no dia 7 de dezembro de 1890 por Dell’Acqua, tornou-

se rapidamente uma relevante indústria do município e uma das primeiras fábricas 

têxteis do Estado de São Paulo e do país (MALUF, 1991). Ao ser inaugurada, a 

empresa empregava aproximadamente 400 funcionários – italianos em sua maioria. 

No início do século XX, já eram 510 e em seu período mais promissor (1957) chegou 

a empregar mais de 3.000 funcionários, números que representavam cerca de 80% 

da mão-de-obra disponível na cidade; em área construída de 9.600 m² (CAZETTA et 

al. 2015; MELLO, 2011). Além disso, seu fundador levantou vilas operárias, instalou 

armazéns, açougue, creche e escola (ZANONI, 2012). 

Contudo, antes de chegar ao seu auge em 1957, a empresa enfrentou alguns 

problemas, como no final do ano de 1904 havia uma forte influência das ideias 

anarquistas sobre a colônia italiana e o operariado em geral começava a crescer; os 

funcionários da fábrica de tecidos paralisaram suas atividades exigindo melhores 

salários e diminuição da jornada de trabalho, que chegava a atingir até doze horas 

diárias (CÂMARA MUNICIAPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 1998). 

Em meados da década de 1970, a fábrica encontra diversas dificuldades e 

encerra suas atividades, devido, principalmente, ao surgimento de novos tipos de 

tecidos, com baixo custo – como o nylon e rayon; e a robotização da produção. O 

grupo que geria a empresa na época não percebeu a importância da tecnologia e 

assim, como várias fábricas da região, deixaram de ser competitivas e encerraram 

suas atividades (CAZETTA et al. 2015).  
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  Quase duas décadas após seu fechamento e já com o prédio completamente 

abandonado, o prefeito da cidade na época, Sr. Mário Luiz Campos de Oliveira (1928-

2016), conseguiu adquirir o direito de uso de parte dos prédios antigos em 1987. No 

dia 1º de Maio, às 10 horas e após 16 anos de silêncio, soou novamente o velho apito 

a vapor da Brasital, para celebrar a transformação do espaço em um Centro Cultural 

(MALUF, 1991). Assim, depois de dois anos de revitalização, o então prefeito reabriu 

o espaço como um importante patrimônio histórico-cultural para a cidade e região, 

chamando-o de Centro Educacional e Cultural Brasital (Figura 4)6.  

 

 

Figura 4: Centro Educacional, Cultural e Turístico Brasital – (fonte: própria). 

 

 

Para isso, Campos de Oliveira criou uma escultura em forma de centopeia - 

símbolo do atual centro cultural - e os chamados "cantinhos" (Figura 5), que são quatro 

diferentes espaços demarcados por mosaicos de pedras no chão, que representavam: 

1) parte da história da antiga indústria – conhecida como o “Cantinho da Indústria” - 

                                                           
6 No período entre 2015 e 2016, o CECT Brasital era conhecido apenas como CEC (Centro 

Educacional e Cultural) Brasital, alterou-se o nome da localidade pois nesse intervalo de tempo 
passou a ser classificado como um patrimônio histórico e turístico, e por esse motivo, pode ser 
contemplado com verba específica destinada a reformas e ainda ser tombada como patrimônio 
histórico (SÃO ROQUE NOTÍCIAS, 2015). 
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localizada em frente à biblioteca municipal; 2) o folclore brasileiro, na praça do 

quiosque, atrás da biblioteca – o “Cantinho do Folclore”; 3) a cultura, localizada no 

teatro de arena - o “Cantinho da Cultura”; e 4) um espaço infantil, que se encontra em 

frente à brinquedoteca - o “Cantinho Infantil” (MALUF, 1991). 

 

 

Figura 5: Os 4 cantinhos. 1) Cantinho da Indústria; 2) Cantinho do Folclore; 3) Cantinho da Cultura e 4) Cantinho 

Infantil - (fonte: própria). 

 

Patrimônio municipal desde 1987, em processo de tombamento (PREFEITURA 

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 2015; O INFORMANTE, 2016), o CECT 

Brasital é utilizado para fins culturais, como oficinas artísticas e profissionalizantes, 

acomoda a biblioteca municipal (Professor Arthur Riedel), o Museu Darcy Penteado e 

abriga diversos setores da prefeitura, como o Departamento de Educação e Cultura, 

o Banco do Povo e o Posto de Atendimento do Sebrae (PUGAS; SILVA, 2017).  Aos 

finais de semana, algumas atrações culturais ocorrem no espaço, como a feira de 

troca, rodas de capoeira, peças teatrais, eventos musicais, entre outros, atraindo 

turistas e visitantes, principalmente para o lazer, com destaque para a paisagem do 

local que serve como plano de fundo de álbum de fotografias de casamento ou 

piquenique. Nos dias de semana, o CECT Brasital é frequentado principalmente por 
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visitantes do próprio município, para realização dos cursos profissionalizantes, como 

o de marcenaria, corte e costura, patchwork, música com o Projeto Guri, ginástica 

artística e cursos pré-vestibulares; (PUGAS; SILVA, 2017).   

A localidade conta ainda com uma extensa área de mata, com 30 mil metros 

quadrados no entorno da antiga fábrica, com inúmeras trilhas ecológicas, sendo a 

principal um trecho com 2.000 metros de extensão denominada "Caminho das águas" 

(Figura 6). A Mata da Brasital é considerada como um espaço público privilegiado, de 

fácil acesso e localizado próximo à área central da cidade (PREFEITURA DA 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 2019). Fatores que modificam a paisagem 

se dão, por sua grande maioria, devido à circulação diária de visitantes e turistas, 

sendo que as alterações mais evidentes são vistas ao longo das trilhas. São visíveis 

os processos de degradação e os impactos causados ao ambiente, como a redução 

de serrapilheira, a compactação e remoção da camada superficial do solo, exposição 

das raízes, atos de vandalismo, depósitos de resíduos sólidos, entre outros (REIS, 

2015). 

 

Figura 6: Trilha “Caminho das Águas” - (fonte: própria). 

 

Então, o CECT Brasital tornou-se, a partir das iniciativas citadas acima, um 

importante espaço de lazer, cultura e educação da cidade e região (SILVA; MARTINS, 

2018). 
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1.3    Resíduos sólidos nas trilhas ecológicas 

 

No período de atuação do projeto “Ecoturismo na Brasital”, notou-se o descarte 

de resíduos sólidos nas trilhas que acercam a antiga indústria têxtil e que alguns 

grupos utilizam o espaço para almoçar e realizar lanches rápidos, e que muitas 

pessoas não recolhiam os seus lixos. Com o aumento da demanda sobre a coleta dos 

resíduos sólidos no CECT Brasital ocasionada por essa situação, despertou-se o 

interesse e a necessidade em realizar uma análise do perfil dos frequentadores com 

o objetivo de avaliar o motivo de tais ações (PUGAS; SILVA, 2017). 

 Para tal ato, Pugas e Silva (2017), participantes do projeto nos anos de 2016 

a 2017, utilizaram de um questionário simples, com perguntas rápidas para que os 

visitantes respondessem de maneira opcional - aplicado tanto nos dias de semana 

quanto aos finais de semana. De acordo com a pesquisa, o maior número de visitantes 

do CECT Brasital, quase metade (49%) dos avaliados, moram na própria cidade de 

São Roque (gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Perfil dos visitantes do CECT Brasital, por sua residência – (fonte: Pugas; Silva, 2017). 

 

Através de outras perguntas coletou-se diversas características sobre os 

frequentadores da CECT Brasital como: a maior parte das pessoas entrevistadas 

visitavam o espaço para fins escolares (presença da Biblioteca municipal) e cursos 

profissionalizantes, seguido pelos grupos que frequentam para fins de lazer, 

especialmente passeios em família, tirar fotos e piquenique (gráfico 2) (PUGAS; 

SILVA, 2017).  
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Gráfico 2: Perfil dos visitantes do CECT Brasital, por atividade realizada – (fonte: Pugas; Silva, 2017). 

 

Ainda de acordo com a pesquisa de Pugas e Silva (2017), descobriu-se que o 

maior público que frequenta o parque é formado por pessoas do sexo feminino 

(55,7%) e com ensino superior completo (32,9%).  

Sobre a opinião geral dos frequentadores sobre a localidade, 46,8% avaliaram 

o CECT Brasital como um lugar bonito, agradável e com belos bosques e trilhas; e 

38% responderam que é um ambiente ótimo para estudar e/ou para encontrar com 

amigos.   

Pugas e Silva (2017) concluíram que o espaço se transformou numa espécie 

de “Parque do Ibirapuera” para os são-roquenses, por ser frequentado principalmente 

por pessoas jovens e adultas, que buscam um lugar de lazer para passar o dia com a 

família. Por fim, defenderam que a realização de diferentes atividades, especialmente 

na área de Educação Ambiental e ecoturismo, poderiam aumentar o número de 

visitantes no CECT Brasital. 

Em conformidade ao trabalho apresentado por Pugas e Silva (2017), as demais 

atividades realizadas no projeto de extensão “Ecoturismo na Brasital” contribuíram 

para suprir parte das necessidades desses frequentadores – principalmente os são-

roquenses – do espaço. 
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2. Procedimentos Metodológicos 

 

Para desenvolvimento do trabalho, adotou-se à metodologia da pesquisa-ação, 

entre abril de 2015 a novembro de 2018 no CECT Brasital, dessa forma, procurou 

viabilizar condições para atividades e transformações da localidade e da concepção 

de meio ambiente dos seus visitantes, com o intuito de produzir informações e 

conhecimento de uso mais efetivo (SEVERINO, 2000). 

Por meio de revisão bibliográfica, realizou-se o levantamento das informações 

referentes ao roteiro histórico-cultural e sobre a EA apresentado nas visitas 

monitoradas, pesquisas sobre a história da cidade de São Roque, da Brasital S/A, 

noções de EA (REIGOTA, 2009) e entrevistas com os responsáveis pela 

administração da localidade compôs o conteúdo do roteiro (SILVA; MARTINS, 2018). 

Para o levantamento e cadastramento arbóreo de algumas das árvores que 

fazem parte do roteiro do passeio, definiu-se algumas espécies de árvores da 

localidade e após a identificação de cada uma delas, foram marcadas com uma 

etiqueta simples, contendo um dos seus respectivos nomes populares. E a partir 

dessa delimitação, foram confeccionadas placas com a identificação das árvore, 

espalhadas e fixadas por todo o percurso com o objetivo de compartilhar as 

informações levantadas pela equipe sobre a flora da localidade. 

Portanto, a ação extensionista “Ecoturismo na Brasital” recorreu à revisão 

bibliográfica, trabalho de campo e diálogos com o poder público e lideranças locais. 

 

2.1     Área da Pesquisa-ação 

 

 O CECT Brasital (23º,32’0”S, 47º8’0”W) (Figura 7), localizada na cidade de São 

Roque, no interior de São Paulo, possui conjunto arquitetônico de 9.600m² e área de 

mata com cerca de 30.000 m² (PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO 

ROQUE, 2019). 
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Figura 7: Localização do CECT Brasital – (fonte: Google Earth). 

 

3. Resultados e Discussão 
 

Reuniões com o poder público e as dificuldades para compreenderem que ação 

extensionista ligada às Instituições de Ensino Superior (IES) é uma atividade sem fins 

lucrativos e de caráter formativo tomaram boa parte do tempo do projeto no ano de 

2015. Dessa forma, o projeto “Ecoturismo na Brasital” limitou-se, no seu primeiro ano, 

à prática de levantamento bibliográfico e aproximação com o poder público local.  

Assim, em 2015, ano de início do projeto, realizou-se o levantamento 

bibliográfico sobre ecoturismo, a história da Brasital S/A e do fundador da fábrica, o 

industrial milanês Enrico Dell'Acqua. Posteriormente, entrevistou-se o ex-diretor de 

Cultura e Turismo da cidade de São Roque e iniciou-se um processo de mapeamento 

das trilhas ecológicas ao redor do CECT Brasital, e a catalogação da fauna da mata 

(CAZETTA et al. 2015). Neste momento, intuía-se a realização de visitas monitoradas 

nos próximos anos. 
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3.1     Visitas Monitoradas 

 

No ano seguinte, em 2016, as atividades do projeto extensionista iniciaram com 

visitas técnicas a pontos turísticos de relevância histórica e ambiental de São Roque. 

A primeira dessas excursões ocorreu por meio de turismo de aventura ao Morro do 

Saboó - ponto mais alto da cidade. A atividade de caminhada ocorreu no dia 10 de 

abril do mesmo ano, os participantes subiram até o topo do morro e tiveram acesso a 

uma vista de aproximadamente 1.000 metros de altitude, na qual era possível 

observar as cidades de Mairinque, Itu, Sorocaba, Araçariguama, Osasco e ainda a 

Serra do Japi. A segunda visita técnica aconteceu ao Sítio Santo Antônio (Figura 8), 

local onde se encontra a Capela de Santo Antônio e a Casa-Grande do capitão Fernão 

Paes de Barros, apontadas entre os maiores patrimônios históricos e arquitetônicos 

do país e tombadas pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) 

em 19417. No local, e para uma sensibilização e compreensão da importância desses 

prédios, realizou-se uma espécie de “café colonial” com porcelanas datadas do início 

do século XX (SILVA; MARTINS, 2018).  

 

 

Figura 8: Sítio Santo Antônio – (fonte: própria). 

                                                           
7 Construções doadas pelo escritor Mario de Andrade (1893-1945) ao IPHAN na década de 1940 

(SILVA; MARTINS, 2018). 
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Essas duas visitas contribuíram, entre outras coisas, para: 1) a integração da 

equipe recém formada; 2) enfatizar a importância da preservação dos patrimônios 

histórico-culturais e naturais; 3) adquirir experiência em turismo ecológico e cultural; e 

4) conhecer alguns dos principais pontos de turismo da cidade8.  

Antes de começar as monitorias histórico-culturais e ambientais nas instalações 

do CECT Brasital, percebeu-se a necessidade da elaboração de um trajeto e da 

montagem de um roteiro para que os turistas e visitantes pudessem aproveitar ao 

máximo as visitas durante os finais de semana. Após algumas reuniões com a equipe, 

concluiu-se que o trajeto deveria ter um tempo máximo de 30 minutos de duração e 

percorrer todos os pontos mais importantes da antiga fábrica e da mata, 

estabelecendo paradas estratégicas para detalhar as histórias e os causos marcantes 

daquele local, sempre levando em consideração o tempo de parada nos pontos 

estrategicamente escolhidos para a realização da fala, espaço para perguntas dos 

participantes e também uns minutos para as fotos e ida aos banheiros públicos. 

Assim, o primeiro passo para elaboração do roteiro histórico-cultural era 

selecionar os pontos mais relevantes da tradicional indústria de tecidos, e que 

despertassem o interesse nos visitantes, como a Fonte de mármore, a escultura em 

forma de Centopeia, a tubulação de ferro fundido, o Teatro de Arena, a Chaminé, o 

Apito a Vapor, a Biblioteca, os Galpões de armazenamento de insumos e o Galpão 

principal no qual encontravam-se os teares. Com os principais pontos da CECT 

Brasital já destacados, faltava traçar uma rota simples e direta ligando todos esses 

pontos e levando-se em consideração a forma com que as histórias e estórias se 

encaixassem e o tempo máximo pré-definido. Dessa forma, o percurso montado serviu 

para que os participantes das atividades pudessem observar a estrutura dos prédios 

e suas relações com os recursos naturais durante o funcionamento da antiga Brasital 

S/A.  

O levantamento das informações referente à educação ambiental ocorreu 

através das próprias aulas dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e 

Tecnólogo em Gestão Ambiental do IFSP/SRQ, sites e livros que relatam a 

importância do conhecimento de áreas de preservação e dos diversos ramos de 

                                                           
8  Alguns dos participantes do projeto não eram da cidade de São Roque. 
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atividades de ecoturismo em que se conserva a biodiversidade do local explorado, 

com destaque para as obras O que é Educação Ambiental (2009) de Marcos Reigota 

e Ecoturismo (2010) da Secretaria do Meio Ambiente (Estado de São Paulo). 

O conhecimento adquirido durante as aulas facilitou a montagem do roteiro da 

EA e a socialização com os visitantes na trilha ecológica. Nesse trecho, os bolsistas e 

voluntários abordaram temas como a importância da serrapilheira, das raízes e das 

cascas das árvores, fungos liquenizados como bioindicadores da qualidade do ar, a 

importância da flora existente no local que auxilia reter o gás carbônico (CO2), diminuir 

a poluição atmosférica e sonora e manter a umidade do ar. Além disso, enfatizou-se 

a necessidade de preservação e conservação do local, problemas decorrentes da 

degradação do meio e diversos outros assuntos que demonstravam a preocupação 

do projeto em relação à proteção do espaço. 

Paralelamente à montagem do roteiro, criou-se o logotipo (Figura 9) e a 

mascote do projeto “Ecoturismo na Brasital”. Para a elaboração da marca, inspirou-se 

na própria arquitetura dos prédios, com os traços e a cor alaranjada do telhado e da 

torre representando a rica cultura e a história da fábrica - enfatizadas durante as visitas 

monitoradas - e o verde das duas árvores representando a EA e as trilhas ecológicas.  

 

Figura 9: Logotipo do projeto Ecoturismo na Brasital - (fonte: própria). 

 

Já a mascote do projeto, concebida para chamar a atenção das crianças sobre 

a importância da preservação do espaço, criou-se em homenagem ao fundador da 

Brasital S/A, Enrico Dell’Acqua. Por meio de votação entre os colaboradores da ação 

extensionista e também aberta ao público em geral pelo Facebook, chegou-se ao 

nome de Enriquinho (Figura 10) para a mascote. 



38 
 

 

Figura 10: Enriquinho, mascote do projeto - (fonte: própria). 

 

Para facilitar a identificação dos bolsistas e voluntários, confeccionou-se 

camisetas. A partir da votação desenvolvida entre a própria equipe, definiu-se um 

modelo, utilizou-se o logotipo do “Ecoturismo na Brasital”, do IFSP/SRQ e a descrição 

“Monitoria Ambiental” na parte frontal da vestimenta (Figura 11).  Em 2018, produziu-

se uma nova versão de camiseta, incluindo as marcas dos parceiros do projeto na 

parte de trás da camiseta e ainda o logotipo do Roteiro dos Casarões de São Roque 

nas duas mangas.  

 

 

Figura 11: Camiseta dos monitores participantes do projeto - (fonte: própria). 
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Ainda em 2016 iniciou-se as monitorias ambientais nas trilhas ecológicas e por 

entre os prédios do CECT Brasital. A inauguração oficial do projeto ocorreu no dia 5 

de junho do mesmo ano, celebração do Dia Mundial do Meio Ambiente (Figura 12), e 

contou com a presença de diversas autoridades municipais, alguns membros do 

Conselho de Turismo de São Roque (COMTUR), o diretor do Departamento de 

Desenvolvimento Econômico, a chefe da Divisão de Turismo e o Prefeito da cidade 

de São Roque. 

 

 

Figura 12: Prefeitura e Instituto Federal lançam projeto de Ecoturismo na Brasital - (fonte: JE Online). 

 

Assim, as visitas monitoradas passaram a ocorrer todos os domingos no CECT 

Brasital, das 10 horas às 15 horas. A explicação e horários de realização do projeto 

foram expostos a partir de três pôsteres na entrada da localidade, contendo um pouco 

da história da fábrica e de seu fundador; e todos os horários das visitas monitoras - 

para que os visitantes e turistas pudessem se organizar e planejar (Figura 13). 
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Figura 13: Horários das visitas monitoradas divulgados na imprensa local – (fonte: própria). 

 

3.2     Roteiro histórico-cultural e Educação Ambiental 
 

Aos domingos, as visitas monitoradas iniciam-se com relatos sobre a história 

da cidade, desde a fundação de São Roque pelo bandeirante Pedro Vaz de Barros, 

em 1657, que observou um vale entre as margens de dois ribeirões chamados de 

Aracaí e Carambeí dos altos da serra Ibaté, local escolhido para a construção de uma 

fazenda de taipas e uma capela, na qual trabalhavam cerca de 1200 índios nativos 

Guaianases, dividindo-se entre o arroteamento do solo e o cultivo da vinha e do trigo. 

Elevada à freguesia em 1768, em 1832 transformou-se em Vila de São Roque, e que 

futuramente (1864) se tornou a cidade de São Roque (CÂMARA MUNICIPAL DA 

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 1998). 

Para ligar a história da fundação da cidade com o surgimento da Brasital S/A 

durante as monitorias, narrava-se que a estratégia utilizada para enfrentar a crise 

agrícola vivida pela região no final do século XIX, fez-se necessária a intervenção do 

comerciante local, o Sr. Quirino de Aguiar, de quem Enrico Dell’Acqua adquiriu a 

antiga chácara Ranzini e construiu a sua indústria de tecidos (SANTOS, 2010). 

Ainda no roteiro histórico-cultural (Figura 14), mencionava as histórias sobre a 

fundação da Enrico Dell’Acqua & Cia em 1890, a transformação em Brasital S/A, em 

1919, a história do fundador da antiga indústria têxtil, até o fechamento da fábrica na 

década de 1970. 



41 
 

 

Figura 14: Roteiro histórico-cultural - (fonte: própria). 

 

Após o breve relato sobre a trajetória da cidade, do surgimento da Brasital S/A 

e o encerramento da mesma, o trajeto seguia até a fonte de mármore (Figura 15), 

local onde são mencionados aos participantes a história da fonte – doada pelo 

engenheiro francês Dr. Eusébio Stevaux para ornamentar o Largo da Matriz; mais 

tarde instalado na Brasital (CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 

SÃO ROQUE, 1998).  

 

 

Figura 15: Fonte de Mármore, ornamentadas pela planta papiro - (fonte: própria). 
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O paisagismo local também era descrito, principalmente a parte que é 

ornamentada pela planta papiro (Cyperus papyrus), abundante no rio Nilo, no 

continente africano, e utilizada no Egito Antigo para a escrita – corta-se o miolo do talo 

em finas lâminas, depois de secas essas tiras eram mergulhadas em água e vinagre 

por 6 dias, para eliminar o excesso do açúcar. Os escribas egípcios escreviam sobre 

a vida dos faraós e as contas do império (HAYASAKA; NISHIDA, 2018). A fonte possui 

ainda água potável demonstrados pela vegetação que servem como bioindicadores 

da qualidade da mesma (PASSOS, 2016). 

O trajeto seguia pela tubulação de ferro fundido, utilizada para conectar as 

águas das barragens até a turbina responsável pelo funcionamento dos teares. No 

mesmo ponto, localizado no Cantinho Infantil, a estória da inauguração da escultura 

em forma de centopeia (Figura 16) - construída para aproveitar a tubulação de ferro 

fundido e que visivelmente contrasta com a vegetação local – situada em frente a 

brinquedoteca, em que antigos moradores contavam que o prefeito na época o Sr.  

Campos de Oliveira não havia gostado do resultado final da escultura e mandou cobrir 

a cabeça da centopeia com um saco preto, até que, depois de algum tempo, a 

escultura reformada e assim, descoberta. Durante as visitas monitoradas contava-se 

as histórias e estórias pela cascata e por toda a estrutura dos prédios, explicando qual 

era sua função na época de atividade da fábrica e no atual Centro Cultural.  

 

Figura 16: Escultura em forma de Centopeia - (fonte: própria). 
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O trajeto seguia pelo Cantinho da Cultura e pelo Teatro de Arena (Figura 17), 

local que na época de funcionamento da fábrica servia como uma área de lazer para 

os funcionários. O teatro em si é uma arquitetura mais recente, construído pela 

Expofloral. No entanto, ocorre uma série de eventos, como hip hop, peças teatrais, 

projetos do SESI, etc. Para elucidar o espaço, remetia-se a ideia de Teatro de Arena 

nos mesmos moldes dos teatros da Grécia Antiga e que eram construídos para 

homenagear o deus do vinho Dionísio – ou Baco para cultura romana – para a 

celebração de festas e apresentações teatrais. As falas eram contextualizadas para a 

comparação com os deuses do vinho, em função da cidade de São Roque ser 

conhecida como a Terra do Vinho (MALUF, 1991). 

 

 

Figura 17: Teatro de Arena - (fonte: própria) 

 

Ainda nessa parte falava-se sobre os prédios, que o da esquerda (vide figura 

17) funcionava como estalagens para clientes. Como naquela época não havia muitos 

carros e as viagens eram muito longas e cansativas, os clientes permaneciam por até 

uma semana para realizar seus negócios. Já o prédio à direita funcionava como a área 

administrativa da empresa, na qual ficava o contador, a secretaria e toda da questão 

burocrática.   

A força hidráulica descrita pelo Barão de Piratininga para o Almanach de S. 

Paulo em 1884, e mais tarde pelo Sr. Quirino de Aguiar e que chamou a atenção de 

Dell’Acqua, era demonstrada nas quedas d’água do percurso (Figura 18). 
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Figura 18: Quedas d’água - (fonte: própria). 

 

Na entrada do galpão principal (Figura 19), por onde os operários entravam 

para ter acesso ao interior da indústria e local em que ficavam o maquinário da 

tecelagem, comentava-se sobre a construção da fábrica no século XIX e início do 

século XX, utilizando-se materiais trazidos de várias partes da Europa. O hidrante 

tinha duas funções: 1) combate a incêndio; e 2) aliviar a pressão que vinha pela 

tubulação. Atualmente, este espaço funciona como um galpão que o Governo do 

Estado utiliza como núcleo de música, o projeto Guri. 

 

 

Figura 19: Entrada do galpão principal - (fonte: própria). 
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Contava-se também sobre as infiltrações nas paredes, que era utilizada para 

diminuir a temperatura e a fuligem dos algodões dentro do galpão.  

Histórias sobre os galpões onde outrora funcionavam como armazenamento de 

insumos (Figura 20), inspirados nas construções inglesas da época, que são utilizados 

como salas de aula para cursos profissionalizantes, pré-vestibular e culturais (PUGAS; 

SILVA, 2017).  

 

 

Figura 20: Galpões de armazenamento de insumos - (fonte: própria). 

 

A construção da chaminé (Figura 21) foi concluída em 1902, ou seja, doze anos 

após o término da própria fábrica. Símbolo da Brasital S/A, a chaminé possui uma 

base octogonal, afunilando cilindricamente por cerca de 40 metros de altura (MALUF, 

1991). Estórias sobre sua construção, em que apenas dois operários a levantaram, 

um dos funcionários içava os materiais para um outro que ficava na parte de cima, e 

chegava-se a uma certa altura que não valia a pena subir e descer toda hora, por isso, 

quando precisava ir ao banheiro, ele gritava do alto da chaminé.    
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Figura 21: Chaminé, símbolo da Brasital S/A - (fonte: própria). 

 

 

O espaço no qual hoje é o Cantinho da Indústria abriga também a biblioteca 

municipal (professor Arthur Riedel) (Figura 22) e o Museu Darcy Penteado (Figura 23), 

com acervo de aproximadamente 10.000 volumes. Outras estórias faziam parte das 

monitorias, como sobre os desenhos formados pelo mosaico de pedras que 

representam engrenagens e remetem a cada um dos funcionários na época de 

encerramento das atividades da fábrica, e por entre as engrenagens dois desenhos 

que simbolizam a questão social levantada pelo fundador da Brasital S/A, aliás, um 

desses desenhos retrata a história de que a fábrica contratava tanto homens quanto 

mulheres e o outro desenho representa a construção de algumas espécies de creches 

para os filhos dos funcionários (MALUF, 1991).  
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Figura 22: Biblioteca Municipal Professor Arthur Riedel - (fonte: própria). 

 

Atrás da biblioteca municipal está localizado a Praça do Quiosque e o último 

cantinho do trajeto, conhecido como de Cantinho do Folclore (MALUF, 1991). 

 

 

Figura 23:Visita Monitorada na Biblioteca Municipal e Museu Darcy Penteado - (fonte: própria). 
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Ao lado da área de bosque, o espaço onde atualmente é o estacionamento 

servia como área para amarrar os cavalos e parar as carroças. No local encontra-se 

também uma cabine primária (Figura 24), que era utilizada para sustentar algumas 

lâmpadas, e hoje, é o local no qual está instalado o apito a vapor, energia gerada pela 

própria produção dos tecidos de algodão, através de uma caldeira a lenha. Neste 

momento, destacava-se histórias sobre o apito a vapor original, de bronze, doado ao 

Sr. Dell’Acqua pela empresa Brasital S/A de Salto e pertencia a um navio que fazia a 

rota entre Nápoles, na Itália, e a França, e soava de hora em hora, como um sino de 

igreja (MALUF, 1991). 

 

 

Figura 24: Cabine primária e apito à vapor - (fonte: própria). 

 

Agregava-se diversas estórias ao roteiro, por meio dos próprios visitantes que 

participavam das monitorias, muitos eram professores de história e falavam sobre a 

arquitetura, costumes da época, e até em alguns casos, visitantes tiveram pais ou 

avôs que trabalharam na fábrica e contavam as histórias que foram herdadas, como 

em uma delas que na parte superior da fábrica, onde se localizava a entrada original 
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da fábrica - atual prédio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) -, e que faz 

parte da entrada do estacionamento, funcionava como uma espécie de mercearia e 

os funcionários ao saírem de seus expedientes passavam e compravam alimentos 

diretamente da fábrica e eram pagos por meio de desconto em folha salarial.  

Durante a orientação de EA (Figura 25) explicava-se aos participantes que, 

apesar da consciência dos gestores da fábrica em cuidar de diversas questões 

sociais, o empreendimento foi construído para utilizar os recursos naturais da região. 

Então, a abordagem da EA nas trilhas era transmitida também para relacionar a 

fábrica com a mata ao seu redor. 

  

 

Figura 25: Educação Ambiental nas trilhas ecológicas do CECT Brasital - (fonte: própria). 

 

O primeiro dos recursos naturais utilizado para o funcionamento da indústria de 

Dell’Acqua explicado durante as monitorais era o recurso hídrico da região, o rio 

Aracaí. A extensa tubulação de ferro fundido montada na época de construção da 

fábrica que era responsável por levar parte do curso do rio, desde as barragens até 

uma turbina que gerava a movimentação dos teares. Essa água depois era levada até 

um pequeno reservatório (Figura 26), instalado na parte inferior da fábrica e assim 

seguir seu curso de volta ao rio. Nos períodos de muitas chuvas, abriam-se as 
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comportas próximas ao reservatório. Ou seja, uma engenharia sofisticada para a 

época, final do século XIX (MALUF, 1991). 

 

 

Figura 26: Reservatório da Brasital S/A - (fonte: própria). 

 

Outra relação importante da antiga fábrica com os recursos naturais da região 

destacada durante as monitorias era da mata ao redor, que no início foi totalmente 

desmatada para abastecer as caldeiras sob a indústria e seus dejetos eram expelidos 

por uma chaminé de 40 metros de altura. Com a mata completamente desflorestada, 

atualmente a formação da paisagem da Brasital é composta por espécies secundárias 

(REIS, 2014). Com o fechamento da fábrica e a quantidade de tempo que ficou sem 

utilização, a natureza fez sua obra, deixando a mata repleta de diversidade de flora 

nativa e exótica, abrigando também espécies de animais como o sagui (Callithrix sp.) 

e o esquilo [caxinguelê (Guerlinguetus Ingrami)] (PUGAS; SILVA, 2017, SANTOS, 

2015). 

Dessa forma, durante as explicações eram abordados temas como a relação 

entre as árvores com o clima e o bem-estar dos seres vivos; bioindicadores da 

qualidade do ar e da água; importância da serrapilheira para as áreas de mata; a 

necessidade de preservação e conservação do local; a importância das raízes e 
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cascas das árvores; e a relação dos recursos naturais com a antiga fábrica. A matéria-

prima (fios de algodão) para o abastecimento da tecelagem era remetida pela fábrica 

de Salto, através da Estrada de Ferro Ituana, hoje Fepasa (MALUF, 1991). 

Durante a EA, explicava-se também sobre a diferença e os impactos causados 

por espécies da fauna e da flora nativas (espécies pertencentes ao ecossistema local, 

no caso, Mata Atlântica), exóticas (espécies que se encontram fora de seu ambiente 

natural) e exóticas-invasoras (espécies fora de seu ambiente natural que se 

estabelecem e causam impactos ecológicos negativos) para a mata, (Figura 27), 

curiosidades diversas sobre a Mata Atlântica, espécies da flora na fabricação de 

fármacos e animais nativos. 

 

 

Figura 27: Educação Ambiental - (fonte: própria). 

 

Ao final de cada visita monitorada, os turistas e visitantes eram convidados a 

preencher uma ficha (Anexo I) com os seus nomes, a cidade que moram e um contato 

(telefone ou e-mail - caso tivessem interesse em receber as fotos da visita). O visitante 

também tinha opção de acessar as fotos da monitoria através do perfil do projeto no 

Facebook, onde eram postadas semanalmente nos períodos de atuação.  
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Criou-se um perfil na rede social para aproximar-se dos visitantes e exibir as 

novidades, divulgar as visitas monitoradas realizadas, compartilhar as fotos, divulgar 

imagens históricas da cidade e da Brasital S/A.  Participação em eventos científicos e 

demais atividades realizadas no CECT Brasital também eram divulgadas no perfil no 

projeto. Além disso, o QR Code em algumas placas instaladas na localidade 

apontava-se para a página no Facebook. 

 

3.3     Levantamento e cadastramento arbóreo 

 

Paralelamente às monitorias ambientais, realizou-se o levantamento arbóreo 

de algumas das árvores que fazem parte do roteiro do passeio. Na primeira etapa do 

levantamento arbóreo escolheu-se espécies de diferentes tipos e formas, de acordo 

com sua origem: algumas espécies nativas, exóticas e exótica-invasoras.  

A partir da sua localização dentro do roteiro das visitas monitoradas, destacou-

se ainda a importância da espécie para a mata, como árvores primárias ou 

secundárias na sucessão ecológica do próprio ambiente (a vegetação nativa que 

situada ao redor da fábrica desmatada na época de funcionamento da fábrica), a forma 

de dispersão de suas sementes, a maneira como normalmente atrai aves e mamíferos 

e a utilização para os seres humanos, como na fabricação de remédios, no paisagismo 

e árvores de corte para móveis, por exemplo.  

Já com a definição das árvores e com a identificação de todas as selecionadas, 

cada uma delas foram marcadas com uma etiqueta simples (Figura 28), contendo um 

dos seus respectivos nomes populares. E a partir dessa delimitação, e com o auxílio 

de professores do IFSP/SRQ, levantou-se alguns dados, como o nome científico, suas 

respectivas famílias, origens e organizadas em planilhas eletrônicas. Após a escolha 

e organização dessas espécies, por meio de seu nome científico, registrou-se outros 

dados relevantes de cada espécie - como curiosidades, com informações úteis e 

simples para chamar a atenção dos visitantes e turistas e contribuir na compreensão 

da importância de cada uma das plantas, seja para a mata em si ou para os animais, 

inclusive os seres-humanos (SILVA; MARTINS, 2018). 
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Figura 28: Árvore demarcada para sua identificação - (fonte: própria). 

 

Para que as monitorias ficassem ainda mais dinâmicas aos participantes, foram 

confeccionadas placas com a respectiva identificação da árvore, espalhadas e fixadas 

por todo o percurso (Figura 29) com o objetivo de compartilhar as informações 

levantadas pela equipe sobre a flora da localidade. Essa prática serviu para que, não 

só os turistas e visitantes do CECT Brasital que realizavam as monitorias tivessem 

acesso a esses conhecimentos, mas para que os demais frequentadores também 

tivessem a possibilidade de obter as especificações de cada uma das espécies 

durante a semana – período em que não ocorria as monitorias. As placas contavam 

ainda com um dos seus nomes populares (nome mais conhecido na região), nome 

científico, família e um QR Code, no qual permitia que o visitante acessasse outras 

informações levantadas da árvore em questão. 
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Figura 29: Modelo de placa de identificação de árvores - (fonte: própria). 

 

As placas foram confeccionadas em papel A4, plastificadas e fixadas em peças 

de madeiras e instaladas em frente de cada árvore (Figura 30). O desenvolvimento do 

material em si deu-se através da colaboração de todos os estudantes bolsistas e 

voluntários envolvidos no projeto.  

 

 

Figura 30: Placa de identificação de árvore - (fonte: própria). 
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Diversos modelos de placas foram desenhados e após votação entre os 

participantes do projeto definiu-se pela cor branca com detalhes em verde – que 

representam a mata e a Educação Ambiental –, logotipo do projeto Ecoturismo na 

Brasital, o logo da prefeitura de São Roque, do CECT Brasital e do Instituto Federal 

de São Paulo – Câmpus São Roque. 

Para manter uma maior interação com o espaço e com o projeto “Ecoturismo 

na Brasital”, o visitante, ao aproximar o leitor de seu celular no QR Code instalado em 

cada uma das placas de identificação das árvores, seria destinado a um link que 

apresentava uma ficha com as descrições, uma foto ilustrativa e as diversas 

curiosidades de cada árvore em questão (Figura 31). Havia ainda uma marcação 

destacada em vermelho para as espécies que estão correndo algum risco de extinção. 

No total, 30 placas com a identificação das árvores foram confeccionadas e instaladas 

por toda a extensão do espaço que fazia parte do roteiro de apresentação das visitas 

monitoradas. 

 

 

Figura 31: Ficha com a descrição das árvores - (fonte: própria). 
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Na terceira fase do projeto (2017), além das monitorias aos visitantes 

praticadas durante os finais de semana, foram elaboradas também placas de 

identificação com a tecnologia do QR Code para cada prédio histórico (Figura 32), 

relatando as histórias e os “causos” de cada ponto da antiga fábrica. Para isso, 

levantou-se a trajetória do local e dos cidadãos que contribuíram e participaram da 

antiga fábrica e do atual Centro Educação, Cultural e Turístico, por meio, 

principalmente, da leitura de livros, jornais e revistas. 

 

 

Figura 32: Modelo de placa de identificação dos Prédios Históricos – (fonte: própria). 

 

Durante o primeiro semestre de 2017, antes e durante as visitas monitoradas, 

realizava-se o recolhimento de resíduos sólidos nas trilhas ao redor da fábrica, assim 

trabalhava-se a conscientização ambiental daqueles visitantes que participavam das 

monitorias e também para aqueles que não participavam das atividades diretamente, 

mas por ventura se faziam presentes no local em alguma outra atividade. 

As coletas dos resíduos sólidos ocorriam antes das monitorias em todos os 

domingos, prática que surgiu a partir da iniciativa dos próprios estudantes bolsistas e 

voluntários - que chegavam uma hora antes do previsto para a realização da coleta. 
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Com o passar do tempo, percebeu-se que parte dos frequentadores aderiram à essa 

prática e ajudavam a recolher resíduos deixados nas trilhas, juntavam seus próprios 

materiais e depositavam nas latas de lixos espalhados nas trilhas. Com a resposta 

positiva desta ação, organizou-se no mês de setembro de 2017 um mutirão de coleta 

de resíduos aberta ao público em geral (Figura 33), com vídeos na internet e 

divulgação em um dos principais jornais da cidade, e contou, principalmente, com 

estudantes do próprio IFSP/SRQ que não faziam parte diretamente do projeto de 

extensão e outras pessoas da cidade (O DEMOCRATA, 2017). 

 

 

Figura 33: Monitores e voluntários no mutirão da limpeza – (fonte: própria). 

 

3.4     Roteiro dos Casarões de São Roque 

 

Com o sucesso do projeto “Ecoturismo na Brasital”, para o ano de 2018 formou-

se a parceria com diferentes setores sociais da cidade para a realização do 

mapeamento dos casarões históricos localizados na região central de São Roque e 

também a ideia de instalação de um Sistema Solar em escala espacial nas mediações 

do CECT Brasital. 
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Com o objetivo de valorizar as antigas edificações (Figura 34), o projeto 

conhecido como “Roteiro dos Casarões de São Roque” visou analisar os documentos 

que constam em cartório de imóveis, comparar fotos antigas com as imagens 

recentes, como as fotos atuais da Estação Ferroviária da cidade e as fotos tiradas na 

década de 1940 (Figura 35)9, produzir um catálogo online com as imagens, expor em 

espaços adequados e produzir placas explicativas contendo parte da história dos 

Casarões (IFSP/SRQ, 2018). 

 

 

Figura 34: Casarão da Câmara de São Roque em 1947 – (fonte: Acervo Histórico Digital de São Roque). 

 

Assim, para a realização do mapeamento dos casarões históricos, e já com o 

conhecimento prévio das ruas do centro da cidade de São Roque, recorreu-se à 

prática do trabalho de campo para registrar e demarcar as construções, e, dessa 

forma, definir os prédios antigos que seriam posteriormente pesquisados (essa ação 

contou com a participação de Historiadores, Arquiteto e comerciantes locais). 

                                                           
9 A construção da ferrovia Sorocabana pela Companhia de mesmo nome do austríaco Luiz Mateus Maylasky, foi 
concedida a licença pelo governo imperial por decreto em 1871, com o planejamento da linha que partiria da 
estrada de ferro do Ipanema, passava por Sorocaba e São Roque, chegando a São Paulo. Além do presidente o 
sr. Maylasky (SANTOS, 2010). 
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Figura 35: Comparação das fotos entre a Estação Ferroviária da década de 1940 e hoje em dia – (fonte: Acervo 

Histórico Digital de São Roque). 

 

Tirou-se mais de 100 fotos com a câmera do celular e definiu-se 43 diferentes 

casarões para a realização do segundo passo, que era a fotografia profissional. 

Destarte, com o auxílio de uma fotógrafa da cidade, os 43 casarões foram fotografados 

profissionalmente, para posteriormente serem expostas em locais adequados em 

eventos na cidade (Figura 36). 

 

 

Figura 36: “Roteiro dos Casarões de São Roque” - (imagem: Tatiane Souza, 2018). 
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Ao todo, dos 43 casarões fotografados profissionalmente, foram escolhidos 16 

construções antigas para levantamento das histórias e “causos” por meio de 

entrevistas aos atuais moradores. O número é simbólico para a cidade de São Roque, 

e está relacionado ao aniversário da cidade, dia 16 de Agosto (dia do padroeiro). 

Para a divulgação e exposição do projeto “Roteiro dos Casarões de São 

Roque”, criou-se um logotipo (Figura 37). Em um segundo momento, realizar-se-á 

entrevistas com atuais moradores dos casarões para levantar histórias e ser 

documentadas em catálogo. 

 

 
Figura 37: Logotipo do projeto “Roteiro dos Casarões de São Roque” - (fonte: própria). 

 

A prática do trabalho de campo para registrar e demarcar os casarões contou 

com a participação de historiadores, arquiteto e comerciantes da cidade de São 

Roque. Destaca-se que após a divulgação da matéria jornalística sobre a ação 

extensionista, diferentes atores sociais envolveram-se na atividade. Ainda, matérias 

relacionadas ao projeto dos casarões no centro foram publicadas nos principais 

jornais de São Roque, citando a parceria do IFSP/SRQ com setores sociais da cidade.  
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3.5     Trilha Astronômica na Brasital 

 

A astronomia é uma das ciências mais antigas da humanidade, os gregos 

antigos, fizeram distinções entre a Terra, que era considerada o centro do Universo e 

os planetas. O homem observava os astros e conseguia determinar a época para 

muitas atividades, como a colheita, realização de festivais comemorativos, determinar 

o início das estações do ano, porém, atualmente, a maioria das pessoas não dão conta 

que suas ações do dia-a-dia estão ligadas a eventos astronômicos, como a relação 

do dia e da noite e o passar das estações e a escolha da roupa para cada ciclo 

(MAESTRI, 2015; MARAN, 2011).  

O ensino de astronomia é obrigatório no ensino fundamental, mas é abordado 

apenas como tópicos nas disciplinas de Geografia ou Ciências. Muitos professores 

baseiam-se apenas em livros didáticos, que muitas vezes possuem erros conceituais 

(MAESTRI, 2015). 

Portanto, simultaneamente à ação sobre o “Roteiro dos Casarões de São 

Roque”, em 2018 - e seguindo o planejamento do projeto permanente “O Sistema 

Solar no Parque”, que ocorre no Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, em Natal, no 

Rio Grande do Norte -, surgiu a ideia da instalação de uma trilha astronômica no CECT 

Brasital, com o intuito de auxiliar educadores de São Roque e região em atividades 

fora da sala de aula, além de aumentar o número de frequentadores da localidade 

(COSTA, 2016).  

Para isso, o planejamento inicial da Trilha Astronômica seria a confecção de 

maquetes em escala real de tamanho proporcional de cada um dos oito planetas que 

ficariam instaladas na pista de caminhada em frente ao CECT Brasital; e a 

representação do “Sol” seria instalada no portão de entrada principal do espaço. 

Entretanto, pela dificuldade de encontrar materiais para as maquetes, optou-se pelo 

desenvolvimento do Sistema Solar por meio de placas indicativas (Figura 38). 

Para o desenvolvimento e levantamento das informações que estão contidas 

nas placas do Sistema Solar em escala ao longo das trilhas no CECT Brasital e a 

demarcação da posição das placas de cada um dos oito planetas, além dos planetas-

anões, recorreu-se as áreas de Física e Geografia (docentes do IFSP/SRQ). Além 

disso, o mapeamento do espaço se dará através da utilização de um Drone, que 
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esquematizará todo o interior do espaço e assim permitirá a demarcação de cada 

ponto que receberá uma placa. 

 

 

Figura 38: Modelo de placa de demarcação espacial de cada planeta (Ex: Mercúrio) - (fonte: própria). 

 

A confecção de placas para o Sistema Solar em escala espacial se deu por 

meio de parceria com o curso de marcenaria que ocorre no CECT Brasital. As placas 

foram anexadas em estruturas de madeira e instaladas em cada marco. As placas em 

si, elaboradas e impressas em folha sulfite (papel A4), foram devidamente 

plastificadas para que resistam às chuvas e algumas outras eventualidades. 

3.6     Apresentações e Divulgações dos Resultados 
 

Ao longo dos três anos de participação do projeto de extensão "Ecoturismo na 

Brasital: uma experiência de turismo histórico, cultural e ambiental em São Roque", 

percebeu-se um aumento significativo no número de visitantes no espaço público, 

principalmente aos domingos, dia da semana em que ocorria a monitoria. O projeto 
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conseguiu transmitir pequenas ações de sensibilização de Educação Ambiental para 

40 frequentadores em média por final de semana. 

Com o passar do tempo, notou-se também que os visitantes mantinham o 

espaço cada vez mais limpo, acredita-se que, pelo menos em parte, seja por causa 

da ação do projeto de EA e as algumas outras atividades, como o mutirão da limpeza 

e o recolhimento de resíduos, este último realizado semanalmente antes das visitas 

monitoradas.  

Mesmo com a perceptível diminuição da quantidade de resíduos deixados nas 

trilhas, deu-se por necessário a realização da pesquisa de perfil de frequentadores, e 

de acordo com o estudo de Pugas e Silva (2017), notou-se que o maior público de 

frequentadores do CECT Brasital são moradores da cidade de São Roque (62%), 

sendo que o principal motivo da visita é o estudo, seja para os cursos ofertados no 

espaço ou a utilização da biblioteca. Dentre outras atividades, muitas pessoas 

frequentam o parque para almoçar e realizar lanches rápidos. No entanto, uma 

pequena parcela dos visitantes ainda continuam depositando detritos na localidade. 

Uma reclamação constante dos visitantes era as condições precárias do 

banheiro público do CECT Brasital. Dessa forma, através de conversas entre os 

bolsistas e voluntários do projeto e um empresário local, realizou-se doação de 10 

peças de assentos para os vasos sanitários, proporcionando uma maior comodidade 

aos turistas. 

Além das monitorias histórico-culturais e ambientais, realizou-se o 

levantamento arbóreo de 22 espécies de árvores e confeccionou-se 30 placas, de 16 

famílias diferentes, ou seja, catalogou-se em uma pequena área, muitas espécies 

distintas - a área total de mata contém aproximadamente 30.000 m2, rico em 

diversidade de espécies, muitas nativas, exóticas e exóticas-invasoras. 

Em relação as espécies de árvores identificadas apenas na área que faz parte 

do roteiro das monitorias ambientais, conseguiu-se levantar das 22 espécies de 

árvores, de 16 famílias diferentes, 3 Cupressaceae, 2 Arecaceae, 2 Moraceae, 2 

Fabaceae, 2 Malvaceae, 1 Sapindaceae, 1 Euphorbiaceae, 1 Myrtaceae, 1 Rosaceae, 

1 Salicaceae, 1 Lauraceae, 1 Rutaceae, 1 Bignoniaceae, 1 Anacardiaceae, 1 
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Meliaceae e 1 Proteaceae. Trinta placas com a identificação foram confeccionadas 

para as árvores (algumas delas foram duplicadas). 

Ao final de 2016, ano de instalação das placas das árvores, notou-se que 

apenas uma das 30 placas que haviam sido instaladas foi retirada, e portanto, 29 delas 

permaneceram desde sua instalação - algumas manutenções precisaram ser 

realizadas neste período, como a limpeza do material devido a pichações, algumas 

peças de madeiras quebraram e foram substituídas por novas e ainda ocorreram 

pequenas infiltrações por água da chuva. No final de 2017, das 8 placas históricas que 

foram instaladas, apenas a placa da escultura de centopeia danificou-se a ponto de 

não ter conserto e uma precisou de pequenos reparos. Portanto, apesar de algumas 

pichações, tanto nas placas de identificação de árvores, quanto nas placas referentes 

aos prédios históricos, nenhuma sofreu danos irreversíveis por atos de vandalismo.  

De forma geral, publicações nos principais jornais da cidade ajudaram na 

divulgação do projeto. Uma reportagem no SPTV sobre a cidade de São Roque 

(2016), que apresentou a cidade como um importante destino turístico e mencionou o 

roteiro do vinho e a CECT Brasital, citando a participação dos estudantes do 

IFSP/SRQ em atividades de Educação Ambiental no espaço. 

Além disso, parcerias importantes foram estabelecidas nesse período, com o 

COMTUR (Conselho Municipal de Turismo) - que contribuiu com a divulgação do 

projeto; restaurantes da cidade - que ajudaram com o fornecimento de alimentação 

(marmitex) para os bolsistas e voluntários do projeto; e a Divisão de Turismo de São 

Roque - por meio do fornecimento de folders de divulgação dos pontos turísticos da 

cidade. 

Todos os resultados e atividades desenvolvidas no projeto foram apresentadas 

em congressos de iniciação científica e extensão como na V, VI e VII Jornada de 

Produção Científica e Tecnológica e VII, IX e X Ciclo de Palestras Tecnológicas (IV, 

VI e VII JPCT e VII, IX e X CIPATEC10) do IFSP, Câmpus São Roque, em 2015, 2017 

e 2018; VI Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSP, realizado no 

Câmpus Itapetininga em 2015; no III e V Congresso de Extensão e III e V Mostra de 

                                                           
10 Resumo Expandido intitulado “ECOTURISMO NA BRASITAL: UMA EXPERIÊNCIA HISTÓRICO-CULTURAL E 
AMBIENTAL EM SÃO ROQUE”, foi premiado como melhor trabalho na Área de Ciências Humanas e Sociais, na 
VII JPCT e X CIPATEC. 
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Arte e Cultura do IFSP (III e V CONEMAC), realizados na cidade de Sertãozinho em 

2016 e na cidade de Barretos em 2018; no III Congresso de Pesquisas Ambientais (III 

CPeA) sediado na UFSCar Sorocaba, em 2018 e ainda, no 8º Congresso Brasileiro 

de Extensão Universitária (8º CBEU), realizado na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), cidade de Natal, também no ano de 2018. 

As fotos e ações realizadas no projeto (2015-2018) foram divulgadas 

semanalmente no Facebook e em um blog confeccionado pelos próprios estudantes 

bolsistas e voluntários, além de todas as atividades de Educação Ambiental que 

ocorreriam semanalmente. Assim, divulgou-se as matérias relacionadas ao mutirão 

da limpeza, as monitorias ambientais aos domingos, ao mapeamento dos casarões 

históricos da cidade, aos congressos acadêmicos em que os trabalhos foram 

apresentados e todas as outras atividades que ocorreram nesse período. 

 

4. Considerações Finais 
 

O termo sustentabilidade está em evidência nos últimos anos, e este remete a 

capacidade de resiliência dos ecossistemas diante de  ações antrópicas; e, dessa 

forma, relaciona-se à economia, e em um sistema de produção e consumo 

desenfreado, cria-se a questão sobre a gradativa perda de recursos naturais e 

culturais, em via de que o termo, segundo a Comissão sobre o Meio Ambiente (1987), 

é definido como “aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer 

a possibilidade gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades”. Porém, 

nem sempre esses valores são difundidos de maneira permanente ou significativa na 

população. 

Uma das maneiras para buscar a concretização da sustentabilidade é o 

processo de conscientização por meio da Educação Ambiental. Porém, essa ação tem 

limites, entre eles:   

a) Devido à dificuldade do poder público compreender que ações 

extensionistas ligada às Instituições de Ensino Superior (IES), são 

atividades sem fins lucrativos e de caráter formativo. Assim, na falta de 
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apoio local tornou-se impossível a realização de atividades de EA em outros 

pontos da cidade. 

b) Ao longo dos três anos de visitas monitoradas, percebeu-se a falta de 

interesse de parte dos visitantes, seja turistas ou moradores da própria 

cidade, em questões ambientais propostas pelo projeto. Notou-se que essa 

fração dos visitantes enxergava as noções de EA mais como uma “bronca” 

do que um novo aprendizado ou uma nova forma de olhar, que dificultou um 

pouco as explicações sobre EA no primeiro ano de visitas. A solução 

encontrada pelos bolsistas e voluntários para tentar diminuir ou acabar com 

essa sensação de “bronca” foi a de conectar as noções de EA com a 

construção e operação da antiga fábrica e relacionar também com algumas 

curiosidades. Em contrapartida, percebeu-se que a maioria dos visitantes, 

por mais que houvesse uma certa resistência em questões ambientais, 

entendeu a proposta do projeto, e as atividades de mutirão de limpeza e a 

EA estimularam a participação de muitos cidadãos que não estavam 

envolvidas diretamente nas atividades. 

c) E ainda, percebeu-se a diminuição de resíduos sólidos deixados nas trilhas 

durante os finais de semana, principalmente aos domingos, dia em que 

ocorria as monitorias ambientais. Apesar de ainda ter alguns casos de 

depósitos de lixo próximas ao reservatório e bosques. 

Dessa forma, a partir da apresentação desse trabalho, verificou-se que 

atividades como estas, que levam pequenas ações de sensibilização de Educação 

Ambiental e Ecoturismo para parte da população que visitam espaços públicos, 

podem fazer a diferença. A preservação do CECT Brasital, que é um importante 

patrimônio histórico-cultural e natural para a cidade de São Roque e região, depende 

de ações que auxiliam na conscientização de seus visitantes. A EA pode ser uma 

grande ferramenta para atingir esse objetivo, pois trabalha questões que envolvem 

também a ética e precisa ser ensinada em todos os ambientes e sem restrições de 

idade (REIGOTA, 2014). Outra forma para contribuir com a preservação do patrimônio 

e a conservação das trilhas ecológicas é a divulgação do espaço como uma 

importante fonte de cultura, história e lazer.  

Os estudantes de Licenciatura em Ciências Biológicas e Tecnólogo em Gestão 

Ambiental do IFSP/SRQ tiveram, nesse período do projeto, a oportunidade de colocar 



67 
 

em prática parte dos conteúdos que estudaram durante as aulas nos seus respectivos 

cursos. Ou seja, o projeto proporcionou uma forma de aprimoramento na formação 

individual e de trabalho em grupo nas questões que superam o nível de ensino, pois 

além das atividades realizadas pela ação extensionista “Ecoturismo na Brasital”, 

diferentes Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e apresentação em congressos 

foram concluídas, contribuindo para desenvolver e, quem sabe, estimular ainda mais 

a área de pesquisa na localidade. 

Ainda, as ações de extensão universitárias são desenvolvidas junto à 

comunidade, e possibilita a participação do público externo e oportuniza a transmissão 

do conhecimento adquirido com o ensino e a pesquisa produzido na universidade. 

Dessa forma, defende-se que ações que movimentam a localidade de maneira 

sustentável, como a Educação Ambiental e Ecoturismo, auxiliam na preservação 

histórica e valorização da fauna e da flora de parques e espaços com as 

características do CECT Brasital.  

Apesar das imensas dificuldades encontradas nesse período, como coletar 

informações sobre a Brasital S/A com dados fidedignos, a dificuldade de abordagem 

dos visitantes, problemas com as chuvas, que inviabilizam as visitas por se tratar de 

um lugar aberto e muitos imprevistos que ocorreram nesse período, espera-se que 

esse trabalho possa servir de inspiração para novos projetos de pesquisa e atividades 

no CECT Brasital, que ajudem, pelo menos em parte, com a necessidade de 

divulgação, preservação e conservação do espaço. 

Pelo motivo de falta de tempo, as entrevistas aos moradores dos casarões 

históricos, a instalação de placas, divulgação das imagens comparativas e a 

elaboração do catálogo para o Projeto dos Casarões de São Roque, bem como a 

instalação das placas da Trilha Astronômica na Brasital serão realizadas 

posteriormente a conclusão desse trabalho. 
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