Patrimônio Ambiental e Cultural
da Bacia Médio Tietê Superior
nos Municípios de Arealva,
Iacanga, Ibitinga, Reginópolis e
Uru do Estado de São Paulo.
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Para uma construção da consciência do Patrimônio Ambiental e Cultural da
Bacia Médio Tietê Superior nos municípios de Arealva, Iacanga, Ibitinga,
Reginópolis e Uru do Estado de São Paulo.
As ações previstas para efetivar a Preservação do Patrimônio Histórico-cultural se concentram especialmente
em Arealva, Iacanga, Ibitinga, Reginópolis e Uru no Estado de São Paulo. Esses municípios compõem o médio
Tietê superior. O nosso objetivo é desenvolver uma ação educativa que possibilite a sensibilização da sociedade
para a necessidade de Preservação do Patrimônio Histórico-Cultural. Contribuindo assim, para a construção cidadã, permitindo o livre acesso da população aos diversos contextos de produção cultural e ambiental existentes
nos municípios.
As ações educativas de preservação do patrimônio cultural estão previstas no Programa de Prospecção
Arqueológica do empreendimento e é uma exigência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN, a partir da Portaria Minc/IPHAN 203/2002, bem como de acordo com legislação ambiental.
A título de esclarecimento da população todo empreendimento necessita executar, antes de sua implantação, diversos estudos. E essa investigação é chamada de Estudo de Impacto Ambiental, previsto pela Legislação
Brasileira, na RESOLUÇÃO CONAMA N° 001 de 23.01.86, como parte das exigências legais para se obter o licenciamento ambiental.
Vocês podem estar se perguntando, no que a implantação de um empreendimento tem haver com a demanda do Patrimônio Histórico-Cultural local?
A preservação do Patrimônio Cultural deve ser entendida como uma ação que valoriza a história da vida de
todos os povos. Sendo uma exigência legal deve ser estudada para que seja garantida a sua salvaguarda. Pois,
compreende-se que a cultura de um povo é um bem universal e que precisa ser valorizada para garantir a construção da identidade da sociedade como um todo.
Voltando as nossas pontuações para melhor compreendermos isso. O que significa esse estudo de impacto
quando se trata da questão do patrimônio histórico-cultural?
Pela legislação brasileira o Estado, o Município e a União precisam salvaguardar nossos bens culturais de
qualquer possibilidade de destruição. No entanto, entendemos que precisamos ir além da exigência legal, pois

a sociedade deve se apropriar do Patrimônio cultural do seu Município, só assim, reconhecerá sua importância,
criando uma identidade e, consequentemente, a valorização e a preservação desse bem patrimonial.
Entendemos que é urgente e necessário se construir uma proposta de Educação Patrimonial e Ambiental
integradas, para assim obtermos uma efetiva construção da memória regional. Compreendemos que há subsídio
na Arqueologia para se construir esta proposta tanto no que compete aos aspectos da Educação Ambiental,
quanto da Educação Patrimonial.
Nossa ação Educativa nos Municípios faz parte do Programa de prospecções para execução de Estudo Arqueológico preventivo na área de expansão do plantio canavieiro da Usina Iacanga, nos Municípios acima citados e
é parte de uma exigência legal associada diretamente ao empreendimento e conta com uma equipe multidisciplinar para sua execução.
Dr. Robson Rodrigues – arqueólogo
Ms. Dulcelaine Lopes Nishikawa - socióloga

Porque de fato devemos preservar o patrimônio cultural?
Todos os indivíduos fazem parte de uma sociedade, partilham do ambiente onde vivem e constroem, com os
demais, a história dessa sociedade, deixando um legando às gerações futuras, por meio dos produtos criados,
das intervenções no ambiente e dos registros capazes de propiciar a compreensão da história humana pelas
gerações futuras.
A destruição dos bens herdados das gerações passadas acarreta o rompimento da corrente do conhecimento,
levando-nos a repetir incessantemente experiências já vividas.
Atualmente, a importância da preservação ganha novo foco, decorrente da necessária consciência de diminuirmos o impacto sobre o ambiente. Como mencionamos acima à medida que nossos antepassados nos passam esse conhecimento estamos construindo uma identidade e temos que preservar esse legado.
O que se espera é que comunidade entenda a importância do seu Patrimônio cultural e Ambiental e influencie no poder local para que seja feita a sua gestão de maneira a levá-lo a ser preservado de modo sustentável.
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O patrimônio cultural está subdividido em: bens naturais, bens materiais e bens
imateriais.

O PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL...
... é tudo aquilo que pertence a nós, ou seja, as “nossas coisas”, podendo ser a instituição, um lugar, uma
região ou uma comunidade. Assumindo tanto a forma material como imaterial.
O material é tudo aquilo que é tangível, mensurável, palpável. Ou seja, tudo aquilo que o homem produz
seus hábitos alimentares, é até mesmo seu modo de vestir e a suas ferramentas e utensílios. Já o imaterial é
composto pelas nossas crenças, valores, costumes. Desta forma o patrimônio engloba vários segmentos, dentre
eles ambiental, paisagístico, paleontológico, cultural, arqueológico, histórico, artístico, arquitetônico e afetivo
(memória). Vamos tentar esclarecer melhor quais são as categorias de bens patrimoniais.

O patrimônio cultural não se restringe apenas à produção material e simbólica das sociedades que nos antecederam. Estamos constantemente produzindo cultura e uma boa maneira de compreendermos isso são as
festas, as comidas e a produção do artesanato. Nesse sentido, podemos dizer temos no entorno da bacia Médio
Tietê superior, vários exemplos de produção cultural. Em especial podemos citar no Município Ibitinga e Iacanga os seus bordados, em Arealva a tradicional festa do milho e a feitura do seu artesanato à base da palha do
milho. Temos também como referência de produção cultural a anual cavalgada em Reginópolis e Iacanga. Essa
cavalgada tem por objetivo promover a integração dos moradores da área urbana com a zona rural dos dois
municípios, oferecendo a oportunidade para prática do lazer rural, passando por matas, riachos e pelas paisagens
dos canaviais que se estendem por quase a totalidade do percurso. Essas atividades desenvolvidas nos trazem
referências de produção material e imaterial.
A cultura material é mais fácil de reconhecer, mas quando estamos falando de cultura imaterial precisamos
percebê-la em nosso dia-a-dia. A cultura imaterial pode se entendida como práticas voltadas às representações,
expressões, conhecimentos e técnicas, instrumentos, objetos, artefatos e lugares que a comunidade entende e
reivindica como parte dos seus costumes, ou seja, do seu patrimônio cultural.
Ela é transmitida de geração em geração, sendo constantemente recriada pelas comunidades em função de
seu ambiente, interação com a natureza e de sua história. Sendo assim, podemos dizer que todas as produções
acima citadas fazem referências à cultura material e imaterial que representam o patrimônio cultural local e é
constituída pela tradição cultural transmitida a cada geração.
Um exemplo da tradição passada ao longo da nossa história é o bordado em Ibitinga. Segundo informações
históricas nos anos 30, o bordado se difundiu por meio das mãos mágicas de mulheres como dona Dioguina
Martins Sampaio Pires, dona Maria Gonçalves Amorim Grilo, dona Marieta Macari Pires e dona Maria Braga. Elas
ensinavam a arte do bordado em máquinas de costurar, conhecidas como “maquininha”, para as moças e jovens
senhoras de Ibitinga. O bordado representava um complemento na renda familiar. Atualmente o Município é
reconhecido nacionalmente como a Capital do bordado, por isso é preciso ser reconhecida e preservada, pois
assim se trabalha a construção da identidade cultural de um povo.
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Educação Patrimonial.

O PATRIMÔNIO CULTURAL...
... está subdividido em bens naturais, bens materiais e bens imateriais. Podemos dizer
que até mesmo os nomes dos municípios refletem um bem natural e ao mesmo tempo
simbólico, como por exemplo, Iacanga, termo de origem Tupi-guarani, equivalente a
Olhos d’Água, já Ibitinga, significa terra branca, originalmente do tupi, agora no caso de
Uru, o seu significado está associado ao pássaro da família dos Fisiamideos, e também o
nome de um rio afluente do Tietê. É interessante observar que os nomes refletem uma
identidade indígena e também elementos naturais.
O bem material é formado por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza. Esses bens são representados pela arte clássica, o artesanato local e
também os materiais arqueológicos e etnográficos. Quando visitamos um museu o que
encontramos naquele espaço são referências de patrimônio cultural, podendo ser representações da história do desenvolvimento local, ou de populações mais antigas no caso
quando encontramos materiais etnográficos e arqueológicos de comunidades indígenas
ou quilombolas. O que de fato define que se trata de um patrimônio cultural material
é sua produção ter sido desenvolvida por grupos humanos e possuir concretude, como
definido acima pode ser objetos, pintura, uma panela, uma roupa, etc. No Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) existem vários registros de patrimônios
históricos e culturais de caráter material, entre eles: edifícios tombados, centros e conjuntos urbanos, sítios arqueológicos, além de acervo museológico, fotográficos, cinematográficos entre outros.
Na região do Médio Tietê superior temos informações de achados arqueológicos
em Ibitinga e Arealva, esses achados são de fundamental importância para entender a
produção arqueológica regional.

É um conjunto de atividades integradas que permite às pessoas uma reflexão a respeito do mundo onde
vivem envolvendo de forma implícita ou explícita em tudo que se refere à ação social.
Nas palavras de Pedro Paulo Abreu Funari, “a educação patrimonial, remete ao mundo material que possui
significação simbólica, por criação ou uso humano. Podendo ir da paisagem ao sítio arqueológico, do currículo
ao turismo, o patrimônio constitui objeto de reflexão e impulso à intervenção e interação social.” A educação patrimonial hoje é uma preocupação mundial, pois as pessoas estão despertando para a necessidade de preservar
o que se tem, e para isso é preciso conhecimento, ou seja, conhecer para preservar.

Construção de consciência do patrimônio cultural.
As ações educativas por nós propostas busca promover uma construção cidadã, permitindo o livre acesso da
população aos diversos contextos de produção cultural e ambiental existentes nos municípios. Ações educativas
de preservação do patrimônio cultural estão previstas no Programa de Prospecção Arqueológica do empreendimento e é uma exigência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN, a partir da Portaria
Minc/IPHAN 203/2002, bem como de acordo com legislação ambiental. Todo empreendimento necessita executar, antes de sua implantação, diversos estudos. E essa investigação é chamada de Estudo de Impacto Ambiental,
previsto pela Legislação Brasileira, na RESOLUÇÃO CONAMA N° 001 de 23.01.86, como parte das exigências
legais para se obtiver o licenciamento ambiental.
Pela legislação brasileira o Estado, o Município e a União precisam salvaguardar nossos bens culturais de
qualquer possibilidade de destruição. No entanto, entendemos que precisamos ir além da exigência legal, pois
a sociedade deve se apropriar do Patrimônio cultural do seu Município, só assim, reconhecerá sua importância,
criando uma identidade e, consequentemente, a valorização e a preservação desse bem patrimonial.
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ARQUEOLOGIA

A Arqueologia é uma ciência que se preocupa com o estudo da totalidade material apropriada
pelas sociedades humanas, como parte de uma cultura total, material e imaterial, sem limitações de
caráter cronológico. Visa, portanto, a compreensão do funcionamento e transformação dessas sociedades na busca das relações entre o ser humano e natureza.
A Arqueologia estuda os objetos produzidos pelo Homem em diferentes épocas, para interpretar
e caracterizar os modos de vida de grupos humanos, que deixaram suas marcas por meio da cultura
material por eles elaborados. Esses elementos materiais da cultura podem ser tanto históricos como
pré-coloniais, e são encontrados no meio ambiente por pesquisadores da área: o arqueólogo.

Arqueologia no Médio Tietê.
Esses materiais estão presentes nos museus e fazem parte da nossa cultura. Muitas vezes damos pouca importância a esses achados arqueológicos, no entanto eles fazem parte da nossa cultura.
Os municípios de Iacanga, Reginópolis, Arealva, Uru e Ibitinga, possuem exemplares de materiais arqueológicos sendo esses cerâmicos (confeccionados com barro, tanto para utensílios do dia-a-dia, como cerâmicas
rituais, a exemplo urnas funerárias ) e o lítico (rochas lascadas com a intenção de se produzir uma ferramenta de
trabalho, lâminas de machado, mãos-de-pilão, assim como raspadores, e pontas de fechas).
Você pode estar se perguntando como o arqueólogo sabe onde encontrar os fragmentos que representam a
produção material de um povo seja pré-colonial ou posterior.
Para resgatar informações sobre esses achados que representa a cultura material, o arqueólogo faz uso de
uma ferramenta bastante interessante, a coleta de informações orais. Muitas vezes os achados arqueológicos são
encontrados nas propriedades rurais, por meio das conversas informais com os proprietários é possível resgatar
informações bastante relevantes para as pesquisas arqueológicas.
No caso específico dos achados na bacia Médio Tietê superior foram coletados depoimentos orais com Sr.
Luís Mapelli, ele auxiliou nas pesquisas da arqueóloga Silva Maranca, como consta no relatório da SCIENTIA
consultoria, (2005). Com sua contribuição foi possível achar fragmentos cerâmicos e artefatos líticos no município
de Ibitinga e Região.
O Dr. Francisco de Freitas Nascimento, morador do Município de Arealva, também contribuiu com a professora Silvia Maranca, para achar os sítios arqueológicos nas proximidades do Ribeirão Bonito de Baixo e Ribeirão
do Veado, afluentes do Tietê.
Esse material esteve exposto no Centro Cultural Maestro Henrique Bolsoni, sendo quatro vasilhames cerâmicos e uma urna funerária contendo originalmente dentes humanos em seu interior. As peças foram encontradas
inteiras por agricultores e quebradas pelo impacto da lâmina do trator durante aração do solo no Sítio Bom
Jardim, no bairro Ribeirão Bonito.
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