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FESTAS POPULARES: DOS PRIMEIROS POVOS DE NOSSA REGIÃO AO 

TROPEIRISMO 

Não há como falar da nossa história, em qualquer esfera sem mencionar nossos 

indígenas, pois foram os primeiros habitantes de nossas terras e tinham suas 

características únicas como povo, cultura, história, sapiência, bem como inúmeras 

contribuições para o desenvolvimento de muitas regiões. 

TORÉ 

 

fonte: (Print de tela)https://youtu.be/TxnouC1D7rw 

Você sabe o que é “Toré”? 

Presente nas manifestações culturais de diversos povos indígenas que vivem no Brasil, o Toré 

é um ritual que une dança, religião, luta e brincadeira. Ele pode variar de acordo com a cultura 

de cada povo e é praticado por muitos, um deles é o povo Puri. A dança do Toré é regida por 

uma música chamada Toante, que é cantado por apenas um “cantador” ou “cantadora” e 

acompanhado pelos gritos ritmados do grupo de bailarinos. O Toré é um momento de conexão 

do universo, as crianças aprendem sua cultura, os jovens se sociabilizam com os mais velhos, 

todos se juntam nesse grande momento da cultura indígena.  

Vamos falar sobre os habitantes da Bacia do rio Paraíba do Sul os Puris, Koropós e Coroados 

que são de língua Macro-jês diferente dos Tamoios que falavam Tupi.  Acredita-se que os Puris, 

Coroados e Goitacás tenham sido um só povo. O primeiro contato com os europeus se deu no 

século XVI quando os portugueses começaram adentrar os sertões do Brasil e, sim, o Vale do 

Paraíba já foi chamado de sertão. 

Puris quer dizer gente miúda, eles possuíam um corpo robusto e pernas finas e ligeiras que 

permitiam com que andassem por dentro da mata fechada de 15 a 20 horas. Eram um povo 

nômade sem estrutura hierárquica, construíram suas moradas com redes e folhas. 

 

https://youtu.be/TxnouC1D7rw


 
 

 

          Os homens caçavam, faziam as armas e lutavam, apesar de ser um povo pacífico e as 

mulheres faziam a colheita de frutas, raízes e mel, além da confecção de cestas de palhas e 

vasilhas de barro. Ao povo Puri, também se atribui uma iguaria de nossa região, que é comer 

Içá, aquela formiga tanajura, quando a comida ficava escassa eles mudavam para outras terras.  

          A exploração da mão de obra Puri se deu especialmente no ciclo do ouro, os índios livres 

couberam fugir pela Mantiqueira até Minas Gerais e é em Minas Gerais que vive hoje o maior 

grupo de descendentes desse povo. Então você deve estar pensando: foi em cima das Aldeias 

do Puri que se construíram as nossas cidades do Vale? Não, porque os Puris não tinham aldeias, 

eles eram nômades, os aldeamentos se deram pelo povo Guaianás. Há relatos e especulações 

que as trilhas que os índios Puris usaram para fugir para Minas Gerais deram origem às 

trilhas que os tropeiros usaram para ir do Vale do Paraíba à Minas Gerais. Os caminhos e 

trilhas indígenas foram aproveitados pelos europeus para penetrar no interior do país. Naquelas 

explorações os europeus utilizavam indígenas “pacificados” como batedores para encontrar 

trilhas, caminhos, passagens, alimentos e outras tribos indígenas. Nesses caminhos e trilhas 

tradicionais se destacam: o Caminho do Ouro ou Estrada Real e outras trilhas percorridas pelos 

tropeiros, os condutores de tropas ou comitivas de muares (mulas e bestas de carga) e cavalos 

entre as regiões de produção e os centros consumidores no Brasil a partir do século XVII. 

         Fonte adaptado de: http://www.ecobrasil.eco.br/30-restrito/categoria-conceitos/1202-trilhas-historico 

 
 
Para entender melhor o que é o Toré, assista ao vídeo do link a seguir: 
 
            https://www.youtube.com/watch?v=bwPZZHvK65I&t=4s&ab_channel=SeloMundoMelhor  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bwPZZHvK65I&t=4s&ab_channel=SeloMundoMelhor


 
 

1- Agora que você conheceu um pouco da história dos primeiros povos do Vale do Paraíba, 

responda as questões de acordo com o texto: 

 

a. Como é chamado o ritual de danças de vários povos indígenas do Brasil? 

 

                ____________________________________________________________________ 

 
 

b. Busque as palavras no texto e complete a frase a seguir: 
 

“Ele pode variar de acordo com a cultura de cada povo e é praticado por muitos, um deles é o 

povo _________. A dança do Toré é regida por uma música chamada ________________, que 

é cantado por apenas um “cantador” ou “cantadora” e acompanhado pelos gritos 

_______________do grupo de bailarinos.” 

 

 

c. Segundo o texto, durante o Toré, os cantores davam gritos ritmados.  Supondo que 

esses gritos fossem 15 vezes por minuto, qual seria o total de gritos se eles 

aumentassem em 3 vezes o ritmo?  

 

 

 

 

           d.  Vamos simular uma regra. Para que os participantes do Toré pudessem ser    

“cantador” ou “cantadora”, eles deveriam ter mais que 35 anos e os que participam das 

brincadeiras teriam que ter no máximo 12 anos de idade. Quanto o “cantador” ou “cantadora” 

tinha que ser mais velho que os que brincavam? 

 

 

 

            e. Para uma competição de corrida com obstáculos, formam-se equipes em 4 filas, com 

7 Índios em cada fila. Ao todo, quantos índios participam da competição? 

A) 11  Índios. 

B) 21  Índios. 

C) 24  Índios. 

D) 28  Índios. 

           f. Considerando que, em outra brincadeira, havia o dobro de participantes informados na  

atividade anterior, qual o número total de participantes nessa outra brincadeira? 

 

 
 



 
2- Observe a tabela abaixo 

 

A tabela acima mostra uma comparação da estatura dos Puris comparado a outros povos, 

então responda: 

 

a. Qual o povo com a maior média de altura na tabela? 

 
____________________________________________________________________________ 
 
 

b. Qual o povo com a menor média de altura na tabela desconsiderando os Puris? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 

c. Qual a sua altura?  
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

d. O povo alemão tem média maior que os Puris? (   ) sim (   ) não 
 

 
 

e. Caso sim, quanto o povo alemão é mais alto que os Puris? 
 

____________________________________________________________________________ 
 

f. Qual é a soma de todas as alturas? 
 

    
 
 
 
 
 
 
 



 
VOCÊ SABIA? 
 

 
 

3- Você sabe de algum outro povo que é nômade? Converse com seu professor e colegas 
de sala, pesquise a respeito e registre abaixo o que você ficou sabendo. 

 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
 

4- O que você entende pelo termo “caçador - coletor”? 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

5- No texto sobre o Toré há uma frase que está toda em negrito. Localize-a e copie-a nas 
linhas abaixo: 
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 
 



 

 
Tropeirismo – Quem eram os tropeiros? 

 

No Brasil Colonial, principalmente nos séculos XVII e XVIII, os tropeiros tinham uma grande 

importância econômica. Estes condutores de mulas eram também comerciantes. Os tropeiros 

faziam o comércio de animais (mulas e cavalos) entre as regiões sul e sudeste. Comercializavam 

também alimentos, principalmente o charque (carne seca) do Sul para o sudeste. Como a região 

das minas estava, no século XVIII, muito voltada para a extração de ouro, a produção destes 

alimentos era muito baixa. Para suprir estas necessidades, os tropeiros vendiam estes alimentos 

na região. Abrindo estradas e fundando vilas e cidades. Os tropeiros também foram muito 

importantes na abertura de estradas e fundação de vilas e cidades. Muitos entrepostos e feiras 

comerciais criados por tropeiros deram origem a pequenas vilas e, futuramente, às cidades. 

 

6- Após ler esse resumo sobre o tropeirismo, podemos afirmar que: 

a) (   ) Os tropeiros eram indígenas. 

b) (   ) Os tropeiros eram comerciantes. 

c) (   ) Os tropeiros eram engenheiros. 

d) (   ) Os tropeiros extraíam ouro. 

e) (   ) os tropeiros comerciavam animais, alimentos. 

f) (   ) Os tropeiros construíram ferrovias. 

g) (   ) Os tropeiros foram importantes na abertura de estradas e fundação de vilas e 

cidades. 

h) (   ) Os tropeiros fundaram Minas Gerais. 

i) (   ) O período do Brasil Colonial ocorreu nos séculos XVII e XVIII. 

j) (   ) Os tropeiros não gostavam de charque. 

             

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_pt-
PTBR848BR848&sxsrf=ALeKk01eebU_rhlbaL8Ww3Cy1fIPTDUFeg:1622643238415&source=univ&tbm=isch&q=imagens+de+tropeiros&sa=X
&ved=2ahUKEwimgsqOkfnwAhViGbkGHdS4A6kQjJkEegQIBBAB&biw=1707&bih=821#imgrc=rgY_RZj5-IjwMM 



 
Agora que você já sabe quem são os tropeiros, vamos nos aprofundar na 

história sobre o tropeirismo no Brasil, sua importância e contribuição para 

o desenvolvimento de muitas regiões. 

 
TROPEIRISMO DO BRASIL 

 
          O tropeirismo, cujo termo deriva de tropa, foi uma atividade itinerante desenvolvida por grupos de 

homens, os tropeiros, durante a época colonial do Brasil. Os tropeiros conduziam o gado, do Rio Grande 

do Sul para Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, levavam consigo bens 

essenciais para o interior. A criação de gado no Rio Grande do Sul começara com o estabelecimento das 

missões jesuítas. A catequização dos índios Guaranis nas missões não teve êxito e os missionários 

mudaram-se para o nordeste do território. Para trás ficaram os rebanhos que desde logo atraíram a 

atenção daqueles que vinham ao Rio Grande do Sul em busca de escravos. 

          Quando no século XVII começou a corrida ao ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, os que 

para aí foram, dedicavam todo o seu tempo à mineração. Nem mesmo os escravos eram dispensados 

para a lavoura. Assim a importação de bens essenciais tornou-se imperiosa e os tropeiros passaram a 

abastecer a região de gado, alimentos e produtos manufaturados. O tropeiro conduzia o gado por trilhas 

conhecidas, abertas pelos indígenas, mas, mesmo assim, as viagens podiam durar várias semanas. 

Mais tarde, no século XVIII, a sua atividade estendeu-se aos territórios de Goiás, Mato Grosso, São Paulo 

e Rio de Janeiro. 

          A figura do tropeiro, à maneira do gaúcho das pampas da Argentina ou do Uruguai, identificava-se 

pela sua vestimenta adaptada à viagem árdua: manta, camisa de flanela, chapéu e botas que o protegiam 

das vicissitudes do clima. Acampava todas as noites protegido apenas pela manta e pelas tendas feitas 

de couro. Cozinhava ainda a sua refeição na fogueira que o aquecia. O tropeiro foi fundamental para 

fomentar o desenvolvimento do interior e estimular a fixação das populações.        

 

https://m.suapesquisa.com/colonia/tropeiros.htm 
 

 
 

https://m.suapesquisa.com/colonia/tropeiros.htm


 
7- Segundo o texto, quando começou a mineração de ouro e pedras preciosas em Minas 

Gerais? 
____________________________________________________________________________ 
 

8- De que região para quais regiões os tropeiros conduziam o gado? Em que época? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
9- Converse com seu professor e colegas sobre “as missões jesuítas” ou pesquise a 

respeito e escreva abaixo o que você ficou sabendo. 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
10-  Pesquise no dicionário ou na internet o significado das palavras: 

 
Itinerante:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Tropeiros:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Bens essenciais:______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Importação:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Vicissitudes:__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Fomentar:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

11-  Leia esse trecho do texto:  

“A figura do tropeiro, à maneira do gaúcho das pampas da Argentina ou do Uruguai, identificava-se 

pela sua vestimenta adaptada à viagem árdua: manta, camisa de flanela, chapéu e botas que o 

protegiam das vicissitudes do clima.” 

                                                



 
https://www.google.com/search?q=vestimenta+dos+gauchos&rlz=1C1CHBD_ptPTBR848BR848&sxsrf=ALeKk00WeU1phhrCInpr1MQKMQPH

VuuTQ:1622553128289&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjArdy2wfbwAhVOHbkGHexPD4oQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1707&bih

=750#imgrc=NGfwiLYZvh7N6M 

https://www.google.com/search?q=tropeiros&tbm=isch&ved=2ahUKEwjayKO6wfbwAhUsAbkGHbL5CtIQ2-

cCegQIABAA&oq=tropeiros&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEBg6BwgjEOo

CECc6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoECAAQQzoHCAAQsQMQQ1C_pSxYhMsxYLfOMWgCcAB4BIABiwOIAYcbkgEHMC41LjYuM5gBAKAB

AaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=LzK2YJr1LKyC5OUPsvOrkA0&bih=750&biw=1707&rlz=1C1CHBD_pt-

PTBR848BR848#imgrc=U5NaiRP4RHZflM&imgdii=3F8sPJ3omYn1AM 

 

 

Quer saber mais sobre a Região Sul do nosso país? Acesse o link: 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/a-populacao-regiao-sul.htm 

 

12-  Observe no mapa que os países citados nesse trecho do texto fazem fronteiras com a 

região sul do Brasil e tiveram grande influência na região, tanto que o povo que ali 

habita, também é denominado Gaúcho. 

 

a. Pesquise o significado da palavra GAÚCHO e escreva abaixo: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_pt-PTBR848BR848&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk03vK4b-

wDDjrwZHGXSLG6LzC3vs8g:1622553027039&q=ga%C3%BAcho+dos+pampas+da+argentina+ou+do+uruguai&spell=1&sa=X&ved=2ahUKE

wjC5LiGwfbwAhVIILkGHbOjCaoQBSgAegQIARA2&biw=1707&bih=750 

https://www.google.com/search?q=vestimenta+dos+gauchos&rlz=1C1CHBD_ptPTBR848BR848&sxsrf=ALeKk00WeU1phhrCInpr1MQKMQPHVuuTQ:1622553128289&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjArdy2wfbwAhVOHbkGHexPD4oQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1707&bih=750%23imgrc=NGfwiLYZvh7N6M
https://www.google.com/search?q=vestimenta+dos+gauchos&rlz=1C1CHBD_ptPTBR848BR848&sxsrf=ALeKk00WeU1phhrCInpr1MQKMQPHVuuTQ:1622553128289&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjArdy2wfbwAhVOHbkGHexPD4oQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1707&bih=750%23imgrc=NGfwiLYZvh7N6M
https://www.google.com/search?q=vestimenta+dos+gauchos&rlz=1C1CHBD_ptPTBR848BR848&sxsrf=ALeKk00WeU1phhrCInpr1MQKMQPHVuuTQ:1622553128289&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjArdy2wfbwAhVOHbkGHexPD4oQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1707&bih=750%23imgrc=NGfwiLYZvh7N6M
https://www.google.com/search?q=tropeiros&tbm=isch&ved=2ahUKEwjayKO6wfbwAhUsAbkGHbL5CtIQ2-cCegQIABAA&oq=tropeiros&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEBg6BwgjEOoCECc6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoECAAQQzoHCAAQsQMQQ1C_pSxYhMsxYLfOMWgCcAB4BIABiwOIAYcbkgEHMC41LjYuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=LzK2YJr1LKyC5OUPsvOrkA0&bih=750&biw=1707&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR848BR848%23imgrc=U5NaiRP4RHZflM&imgdii=3F8sPJ3omYn1AM
https://www.google.com/search?q=tropeiros&tbm=isch&ved=2ahUKEwjayKO6wfbwAhUsAbkGHbL5CtIQ2-cCegQIABAA&oq=tropeiros&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEBg6BwgjEOoCECc6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoECAAQQzoHCAAQsQMQQ1C_pSxYhMsxYLfOMWgCcAB4BIABiwOIAYcbkgEHMC41LjYuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=LzK2YJr1LKyC5OUPsvOrkA0&bih=750&biw=1707&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR848BR848%23imgrc=U5NaiRP4RHZflM&imgdii=3F8sPJ3omYn1AM
https://www.google.com/search?q=tropeiros&tbm=isch&ved=2ahUKEwjayKO6wfbwAhUsAbkGHbL5CtIQ2-cCegQIABAA&oq=tropeiros&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEBg6BwgjEOoCECc6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoECAAQQzoHCAAQsQMQQ1C_pSxYhMsxYLfOMWgCcAB4BIABiwOIAYcbkgEHMC41LjYuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=LzK2YJr1LKyC5OUPsvOrkA0&bih=750&biw=1707&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR848BR848%23imgrc=U5NaiRP4RHZflM&imgdii=3F8sPJ3omYn1AM
https://www.google.com/search?q=tropeiros&tbm=isch&ved=2ahUKEwjayKO6wfbwAhUsAbkGHbL5CtIQ2-cCegQIABAA&oq=tropeiros&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEBg6BwgjEOoCECc6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoECAAQQzoHCAAQsQMQQ1C_pSxYhMsxYLfOMWgCcAB4BIABiwOIAYcbkgEHMC41LjYuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=LzK2YJr1LKyC5OUPsvOrkA0&bih=750&biw=1707&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR848BR848%23imgrc=U5NaiRP4RHZflM&imgdii=3F8sPJ3omYn1AM
https://www.google.com/search?q=tropeiros&tbm=isch&ved=2ahUKEwjayKO6wfbwAhUsAbkGHbL5CtIQ2-cCegQIABAA&oq=tropeiros&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BAgAEBg6BwgjEOoCECc6CAgAELEDEIMBOgUIABCxAzoECAAQQzoHCAAQsQMQQ1C_pSxYhMsxYLfOMWgCcAB4BIABiwOIAYcbkgEHMC41LjYuM5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=LzK2YJr1LKyC5OUPsvOrkA0&bih=750&biw=1707&rlz=1C1CHBD_pt-PTBR848BR848%23imgrc=U5NaiRP4RHZflM&imgdii=3F8sPJ3omYn1AM
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/a-populacao-regiao-sul.htm
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_pt-PTBR848BR848&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk03vK4b-wDDjrwZHGXSLG6LzC3vs8g:1622553027039&q=ga%C3%BAcho+dos+pampas+da+argentina+ou+do+uruguai&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjC5LiGwfbwAhVIILkGHbOjCaoQBSgAegQIARA2&biw=1707&bih=750
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_pt-PTBR848BR848&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk03vK4b-wDDjrwZHGXSLG6LzC3vs8g:1622553027039&q=ga%C3%BAcho+dos+pampas+da+argentina+ou+do+uruguai&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjC5LiGwfbwAhVIILkGHbOjCaoQBSgAegQIARA2&biw=1707&bih=750
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_pt-PTBR848BR848&hl=pt-BR&sxsrf=ALeKk03vK4b-wDDjrwZHGXSLG6LzC3vs8g:1622553027039&q=ga%C3%BAcho+dos+pampas+da+argentina+ou+do+uruguai&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjC5LiGwfbwAhVIILkGHbOjCaoQBSgAegQIARA2&biw=1707&bih=750


 
13-  Observe as imagens das vestimentas dos gaúchos: 

                                                 

                                       

                                              

Quais as diferenças entre a vestimenta gaúcha da que usamos em nossa região 

atualmente? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 



 

O TROPEIRISMO DO VALE DO PARAÍBA - ESTRADA REAL E OS 

CAMINHOS DAS TROPAS  

 

Centenas de milhares de milhas foram transpostas pelos tropeiros, e, do imenso trânsito, 

nasceram algumas cidades do sul de hoje, como Castro, Ponta Grossa, Passo Fundo, que foram, 

em início, pouso e repasto de tropas, raízes de uma cultura e uma civilização que moldaram e 

nos deram o País que temos. Nas rotas tropeiras foram estabelecidos pousos para descanso e 

troca de montarias, além de pernoite para os viajantes, que, com o tempo, se transformaram em 

núcleos de várias cidades. No Vale do Paraíba, observamos a importância dos pousos dos 

tropeiros, que percorriam em média de 3 a 4 léguas diárias, perfazendo mais ou menos 24 Km, 

que deram origem as cidades de nossa região e se consolidaram à margem da Rodovia 

Presidente Dutra. Os tropeiros paulistas costumavam caminhar no máximo até 14 horas por dia, 

percorrendo de 6 a 7 léguas de distância (cerca de 45 km) das cidades em direção ao Vale do 

Paraíba. 

O tropeirismo foi responsável pela ligação comercial do Litoral Norte ao Vale do Paraíba, 

explorando as trilhas indígenas, em uma época em que havia uma decisão política de que todo 

transporte de fornecimento de matéria prima deveria ser efetuado pelo porto de Santos, o que 

impedia o desenvolvimento regional, já que, as cidades litorâneas aumentavam sua produção e 

eram somente exportadoras. Em 1929, teve início uma discussão, visando à implantação de um 

sistema viário regional, mas, só em 1932 foi construída a estrada que liga Caraguatatuba a 

Paraibuna, proporcionando escoamento rápido dos produtos da região.  

O transporte de mercadorias de São Sebastião a Santos era feito por canoas. Paralelamente, 

havia as trilhas utilizadas pelos índios para caça, pesca e conquista de territórios. A partir do 

século XVII, essas trilhas foram ocupadas por tropas, permitindo a circulação de mercadorias. 

Com a descoberta do ouro em Minas Gerais, as trilhas foram desenvolvidas e aumentadas.  

Do litoral norte para a exploração das minas, muitos trechos foram abertos com objetivo de 

encurtar caminho da região de Cunha (Serra do Facão) a Guaratinguetá, uma vez que o antigo 

trecho do Caminho Velho partia de Cunha a Lagoinha, São Luís do Paraitinga e Taubaté e, de 

lá, por Pindamonhangaba, até Guaratinguetá.  

Taubaté tornou-se importante centro de abastecimento da região de Minas Gerais durante o 

século XVIII, pois uma das primeiras casas de Fundição e Quintos do ouro do Brasil foi instalada 

em Taubaté, no final do século XVII (1695). Taubaté então se desenvolveu como primeiro núcleo 

urbano oficial no Vale do Paraíba Paulista, beneficiado por sua localização de passagem entre 

os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro com importante destaque na história do 

Brasil.   

 



 
O tropeirismo constituiu importante meio de transporte e comunicação, ligando todo o Vale do  

Paraíba, Sul de Minas e Litoral Norte Paulista, fazendo o transporte de diferentes mercadorias 

desde mantimentos até material de construção, da zona rural às vilas e cidades, abastecendo 

toda a região, por longo período que antecedeu a estrada de ferro. No fim do século XVII e início 

do XVIII (ciclo da mineração), o Vale do Paraíba era responsável pelo abastecimento da região 

mineradora, acarretando grande importância para a economia Vale Paraibana, e isso foi possível, 

devido à existência das tropas de animais cargueiros, já que dos tropeiros dependia a 

sobrevivência na região mineradora. Já no século XIX, os tropeiros eram responsáveis pelo 

transporte das safras de café para os portos de Ubatuba, Paraty e São Sebastião.  

Esses longos trajetos explorados pelos tropeiros deram origem a Estrada Real, nos 400 Km que 

separam Ouro Preto e Diamantina-MG, tendo hoje, grande valor turístico para Minas Gerais, 

semelhante ao Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. Essa estrada era utilizada 

pelos tropeiros, na época do Brasil colonial ao Brasil republicano. A estrada é hoje, estruturada 

e conservada em relação ao meio ambiente, oferecendo dados culturais, folclóricos, históricos e 

geográficos aos visitantes. 

No trajeto principal da Estrada dos Tropeiros, que liga Bananal a Silveiras, surgiram cidades que 

hoje, ainda conservam suas construções históricas e atrações naturais, porém, poucos sabem a 

respeito dos demais trechos que passam pelo Vale do Paraíba e por muitas cidades que foram 

essenciais para o desenvolvimento do Tropeirismo. 

Ao longo desses caminhos – Estrada Real e os Caminhos das Tropas – espalham-se registros 

– órgãos que fiscalizavam e registravam ouro, e outros metais para a coroa e que fiscalizavam 

todo o transporte, tráfego de pessoas, mercadorias e animais, prédios históricos entre outros, 

além de povoados e vilas que foram berços das tropas e simbolizaram durante muito tempo o 

processo de nucleação urbana.  

 
 
Fonte: recortes do artigo: Caminho das tropas A Importância da preservação histórica e cultural  
como meio de preservação ambiental no Vale do Paraíba 

 
file:///C:/Users/Waltinho.DESKTOP-KQFKCQT/Downloads/caminho-das-tropas-a-importancia-da-preservacao-historica-e-
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14-  Leia o trecho do texto a seguir e observe o mapa: 
 

“Nas rotas tropeiras foram estabelecidos pousos para descanso e troca de montarias, além de 

pernoite para os viajantes, que, com o tempo, se transformaram em núcleos de várias cidades.” 

“No Vale do Paraíba, observamos a importância dos pousos dos tropeiros, que percorriam em 

média de 3 a 4 léguas diárias, perfazendo mais ou menos 24 Km, que deram origem as cidades 

de nossa região e se consolidaram à margem da Rodovia Presidente Dutra.” 

 
 
Agora responda: 

a) Pinte no mapa as cidades citadas no texto. 

b) Pinte de azul a cidade de Jacareí. 

c) Quais cidades fazem divisa com Jacareí? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

d) Quantas cidades formam o Vale do Paraíba? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 



 
 

15-  Com base na leitura do texto “O TROPEIRISMO DO VALE DO PARAÍBA –ESTRADA 

REAL E OS CAMINHOS DAS TROPAS”, responda: 

       a. Quais as cidades do sul que nasceram tendo como princípio o pouso e o repasto de 

tropas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
b. O que foram estabelecidas nas rotas tropeiras? Para que serviam? No que se 

transformaram com o tempo? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

c. No Vale do Paraíba qual foi a importância dos pousos tropeiros? O que se originou com 

estes pousos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Problematizando: 
 

16-  Uma família de tropeiros costumava viajar muito. Em uma dessas viagens foi para levar 

uma mercadoria entre o Vale do Paraíba e uma cidade a 276 km de distância em Minas 

Gerais e esperavam ficar um mês fora com a tropa. Na metade do caminho de volta em 

decorrência de fortes chuvas e o desmoronamento de barreiras foram impedidos de 

retornar e permaneceram por 84 dias fora de casa. 

 
a.  Esses dias equivalem a quantas semanas? 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 
  
b. Quantos quilômetros eles andaram até parar por conta do mau tempo? 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

c.          Ao completar sua viagem, ida e volta, quantos quilômetros a tropa terá andado? 

 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 

17-  No Brasil Colonial, principalmente nos séculos XVII e XVIII, os tropeiros tinham uma 
grande importância econômica”. Esse período de 2 séculos equivale a quantos anos?  

 
 
 
 

 

18-  O comércio do charque (carne seca) era muito grande na época. Se considerarmos que 
hoje o charque (carne seca) custa em torno de R$ 24,99 o quilo, quanto custaria se 
comprasse 8 kg? 

 
 

 
 

 
19- Em uma tropa tinham 22 animais entre mulas e cavalos, quantas patas tinham nessa 

tropa? 
 

 
 
 
 

20-  Alguns tropeiros precisavam chegar na cidade vizinha, eles saíram as 5 horas com seus 

cavalos, mulas e algumas mercadorias. Chegaram as 20 horas. 

A) aponte os horários nos relógios abaixo 

 

                                



 
 

21-  Uma cozinheira estava fazendo feijão tropeiro para vender. Para cada receita são 

necessárias 3 colheres de feijão, 2 de banha e 1 de cebola entre outros ingredientes. 

 

a. Se ela precisar fazer 3 receitas, quantos ingredientes citados serão necessários? 

 

 

 

 

b. A cozinheira fez 4 feijões tropeiro, quantas colheres ao total de todos os ingredientes 

ela precisará para fazer essa quantidade de feijão tropeiro? 

 

 

 

 

c.  Se for necessário que triplique a receita, qual será a quantidade dos ingredientes 

citados com essa mudança? 

 

___________________ colheres de feijão 

 

___________________ colheres de banha 

 

___________________ cebolas 

 

d. Devido ao grande sucesso da receita, a cozinheira teve que dobrar a quantidade de 

ingredientes da atividade anterior. Recalcule e aponte o novo resultado das 

quantidades de ingredientes? 

 

___________________ colheres de feijão 

 

___________________ colheres de banha 

 

___________________ cebolas 

 

 

 



 
22-  Procure as palavras em negrito no caça-palavras: 

 

FEIJÃO TROPEIRO – VALE DO PARAÍBA – MUARES – TROPEIRO - ROTAS – BOTAS –  

CHAPEU – FESTIVAL   

 

O P Ã S I F F E I J Ã O T R O P E I R O 

L N G T T K C B F K R U W A F I P J R F 

M J X E Y O U C H A P E U C N X O B F E 

M U D U A R H J S H A Y P O S A Z H E S 

U A N E R T R O P E I R O E I O J D J T 

A I E H I O Q A I B I G E O E U D R B I 

R C S W O U E O U D F H A C I Q E O C V 

E A D R L V L C Z G M U A V P M F T E A 

S V A L E D O P A R A Í B A W V U A C L 

E L I Q A I T X H Z P B O T A S A S S L 

 

 

 

 



 
 

23-  Seguindo as regras de classificação das sílabas tônicas, separe as sílabas das palavras 

abaixo e as classifique em: Oxítonas, Paroxítonas e Proparoxítonas: 

Púbico_________________________________________________________ 

Sudeste ________________________________________________________ 

Tropeiro ________________________________________________________ 

Comércio _______________________________________________________ 

Territórios _______________________________________________________ 

Goiás __________________________________________________________ 

Trânsito ________________________________________________________ 

Núcleos ________________________________________________________ 

Rodovia ________________________________________________________ 

Época __________________________________________________________ 

 

 



 

 

24- Passe as frases abaixo para o plural, observando a concordância das palavras, como no 

exemplo abaixo: 

 

A) O tropeiro tinha uma grande importância econômica.  

Os tropeiros tinham uma grande importância econômica. 

 

B)  Este condutor de mula também era comerciante. 

____________________________________________________________________________ 

 

C)  O tropeiro também foi muito importante na abertura de estrada e fundação de vilas e 
cidades. 

 

 

25-  Seguindo as regras ortográficas, passe as palavras abaixo para o plural: 

Anel ______________________________________________________ 

Barril _____________________________________________________ 

Extração __________________________________________________ 

Fundação _________________________________________________ 

Origem ___________________________________________________ 

Missão ___________________________________________________ 

Tropeiro __________________________________________________ 

Homem ___________________________________________________ 

 



 
26-  Escreva frases com as palavras abaixo: 

 

Chapéu e camisa de flanela  

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Mulas e gado 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Vale do Paraíba e Minas Gerais 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

“Festival Tropeiro do Vale do Paraíba” é sucesso mais uma vez 

Publicada dia 17 de setembro de 2019. 

 

Monica Sampaio levou o título de “Rainha do Tropeiro”. Larissa Silva conquistou o título de 1ª 

Princesa e Mirele Luiza, 2ª Princesa do concurso que abriu a terceira edição do “Festival 

Tropeiro do Vale do Paraíba”. 

Este ano, teve ainda Rafaela Nascimento como “Musa do Festival” e o título de “Madrinha do 

Festival” – escolhido entre as próprias finalistas do concurso – ficou para Julian Rego. 

Realizado entre os dias 13 a 15 de setembro, no Parque da Cidade de Pindamonhangaba, o 

evento foi, mais uma vez, grande sucesso de público, contando com shows de Tallis e 

Wellington; Orquestra de Violas Itaboaté (Taubaté); apresentação de cavalo dançarino; 

apresentação de muares; dança de bonecões de São Bento do Sapucaí; Prova dos Cachorros; 

Grupo de Moçambique e Catira Esperança de Monteiro Lobato; apresentação de dança country 

do grupo “Os renegados de Aparecida”; cavalgada; missa sertaneja; Prova dos Três Tambores; 

além de shows de Flávia Borges, Antonio Marcos, César Barbosa e Banda, Gaby Hadassa, 

Bruno e Hiago; Orquestra de viola Cordas da Mantiqueira; grupo Tropeiros do Vale, 

apresentação de dança do ‘Reinvente’ e Comitiva Avante Sertanejo de Taubaté – fechando 

com chave de ouro com o show do humorista Tonho Prado, do programa “Sou Caipira”, da TV 

Aparecida. 

 Já considerado o maior evento de resgate cultural do Vale do Paraíba, o festival foi realizado 

pela prefeitura local, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo e Departamento de Turismo. 

http://jornaltribunadonorte.net/noticias/festival-tropeiro-do-vale-do-paraiba-e-sucesso-mais-uma-vez/ 

http://jornaltribunadonorte.net/noticias/festival-tropeiro-do-vale-do-paraiba-e-sucesso-mais-uma-vez/


 

 

                                    No domingo teve cavalgada, missa sertaneja, prova dos três tambores e moda de viola. 

 

 

gastronomia contou  com leitoa a pururuca, pernil acebolado, arroz carreteiro, tutu de feijão e outras comidas tropeiras.  

 

 

                                 Não faltou solidariedade e criatividade com a tenda do fundo social e a feira de artesanato. 
 



 

 

               Gabi Hadassa foi uma das apresentações músicais muito prestigiada pelo público 

 

    

       Concurso para “Rainha dos Tropeiros”                            Prova dos tambores 

 

 

27-  De acordo com o artigo “Festival Tropeiro do Vale do Paraíba” é sucesso mais uma 

vez”, responda: 

a.  Em qual cidade e quando foi realizado o Festival Tropeiro do Vale do Paraíba? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
b. Quem levou o título de “Rainha do Tropeiro”?  
____________________________________________________________________________ 

 
c. Quais tipos de apresentações culturais fizeram parte desse evento? 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



 
d. Quem realizou esse evento? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

e. Você já participou de alguma festa cultural como essa? Comente. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

f. O texto cita algumas danças folclóricas, quais são elas? Você conhece ou já ouviu falar a 

respeito delas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

28-  A imagens a seguir são das danças citadas no texto. Assinale com um x o nome de 
 
 cada uma: 

 

 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/carnaval/2019/noticia/2019/02/25/com-mais-de-100-anos-bloco-do-ze-pereira-e-atracao-em-
sao-bento-do-sapucai.ghtml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/carnaval/2019/noticia/2019/02/25/com-mais-de-100-anos-bloco-do-ze-pereira-e-atracao-em-sao-bento-do-sapucai.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/carnaval/2019/noticia/2019/02/25/com-mais-de-100-anos-bloco-do-ze-pereira-e-atracao-em-sao-bento-do-sapucai.ghtml


 
 
 

 

 
 
http://www.museudofolclore.org/mocambique-esperanca-de-monteiro-lobato-e-destaque-do-museu-vivo-deste-domingo-15-3322/ 
 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=1631645190229490 
 

 

 

 
 
http://dancaprimeirob.blogspot.com/2012/12/danca-country-adanca-country-nasceu.html 
Para saber mais 
: 
 
Moçambique 
https://www.youtube.com/watch?v=LUZQVT3U4ds 
 
Catira 
https://www.youtube.com/watch?v=l_siO2hG5f4 
 
Country 
https://www.youtube.com/watch?v=rgGVuWs-YM0 
 
Bonecões de São Bento do Sapucaí 
https://www.youtube.com/watch?v=DNIyYt562-w 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.museudofolclore.org/mocambique-esperanca-de-monteiro-lobato-e-destaque-do-museu-vivo-deste-domingo-15-3322/
https://www.facebook.com/watch/?v=1631645190229490
https://www.facebook.com/watch/?v=1631645190229490
http://dancaprimeirob.blogspot.com/2012/12/danca-country-adanca-country-nasceu.html
http://dancaprimeirob.blogspot.com/2012/12/danca-country-adanca-country-nasceu.html
https://www.youtube.com/watch?v=LUZQVT3U4ds
https://www.youtube.com/watch?v=l_siO2hG5f4
https://www.youtube.com/watch?v=rgGVuWs-YM0
https://www.youtube.com/watch?v=DNIyYt562-w


 
 

29-  Para Resolver: 
 
 

a. Em um domingo houve cavalgada com 35 pessoas, 35 cavalos e 15 bois. Quantos 
pés e patas estão no total desta cavalgada? 

 
 
 
 
 

b. Em um show de moda de viola na festa do tropeiro o ingresso custava R$ 15,00. 
Considerando que minha família é composta por mim, filho, filha, esposa e o neto 
que é não pagante (criança). Quanto gastei para entrar no show com todos da 
minha família? 

 
 
 
 
 

30- Observe a imagem abaixo: 

⚫ Os pontos estão equidistantes 

⚫ No ponto zero (P0) estão os tropeiros no seu ponto de partida; 

⚫ O ponto três (P3) é uma ponte; 

⚫ E o ponto quatro está a igreja e o ponto de chagada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A) Para cada ponto que os tropeiros passavam, levavam um dia de viagem. Quantos dias 

viajaram no total? 

 

 

 

B) Para cada ponto que os tropeiros passavam, percorriam 75 km. Qual a distância percorrida 

até o ponto dois (P2)? 

 

 

C) No ponto zero (P0), qual a distância percorrida? Justifique sua resposta. 

 

 
 

 
 

  
D) Qual a distância percorrida até o ponto três (P3)? 

 

 

E) Qual a distância total percorrida até o ponto quatro (P4) e também, o total de dias que 

levaram para finalizar o percurso? 

 

 
 

 

31- Sabendo-se que no Vale do Paraíba acontecem inúmeras “festas folclóricas”, 

pesquise sobre algumas (quais os nomes, onde e quando acontecem, o que 

festejam, qual a história por trás das festas, qual o valor cultural e histórico da 

mesma, etc.) e escreva o que você pesquisou nas linhas abaixo: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



 
 

ASSISTIR  PARA  SE  CONSCIENTIZAR... 

 

 

“Níveis das represas que abastecem a região estão baixos”  
                 

 

https://globoplay.globo.com/v/9564783/ 

 

 

 

 

 

https://www.redebrasilatual.com.br/wp-content/uploads/2019/05/volume-morto.jpg 
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