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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.

Podemos concluir é que o oficio do arqueólogo e a arqueologia nos traz para perto de 

nosso passado. Mas, patrimônio cultural não se restringe apenas a 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 que a Aldeia do Artesanato de Juquitiba e que 

as pessoas que trabalham e produzem o artesanato estão produzindo cultura, 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 sendo aquelas 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 a produção da aldeia do Artesanato de Juquitiba é a produção da 

cultura material e representa o patrimônio cultural local. Mas é também uma referência, pois 

parte de uma tradição cultural que é passada a cada geração. E por isso é preciso ser 

reconhecida e preservada, pois assim se trabalha a construção da identidade cultural de um 

povo. 

PATRIMÔNIO AMBIENTAL 

E CULTURAL DE JUQUITIBA.
Porque preservar?

O que é 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 de correlações entre o ser humano e a natureza por meio de uma abordagem interdisciplinar para 

explicar a complexidade de seu objeto de estudo.

A arqueologia estuda os objetos produzidos pelo Homem diferentes épocas, para interpretar e caracterizar o modo de vida de grupos 

humanos, que deixaram sua marca através da cultura material por eles elaborados. Esses elementos materiais da cultura podes tanto ser 

históricos como pré-coloniais, e são encontrados no meio ambiente por pesquisadores da área: o arqueólogo.

Arqueologia em Juquitiba.
No contexto regional de Juquitiba temos 

os achados do arqueólogo Levy Figuti, do 

Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. 

Entre os resultados das pesquisas do 

arqueólogo temos dois sítios arqueológicos 

no município de Miracatu/SP sendo esses os 

sítios sambaquis Moraes e Laranjeiras. Entre 

os sítios arqueológicos encontrados na 

região do Vale do Ribeira temos o 

“Capelinha I”, no qual foi localizado um 

crânio Humano, na subbacia do rio 

Jacupiranga, com data de mais de nove mil 

anos atrás, tratando-se, portanto, talvez, da 

cultura mais antiga do atual território do 

Estado de São Paulo.  

As populações sambaquieiras eram 

grupos humanos que obtinham seus 

recursos alimentares tanto dos ambientes 

marinhos quanto da caça em meio a mata, 

pois se por um lado o modo de vida refletia 

certos comportamentos de moradores do 

litoral, por outro, seus traços físicos 

lembravam os habitantes do interior do 

continente. Na compreensão dos 

pesquisadores isso ocorria devido a 

influencias ambiental graças, à geografia 

que os abrigou, ou seja, a zona de transição 

entre o planalto e a costa litorânea: o vale do 

rio Ribeira de Iguape. 

As pesquisas arqueológicas revelam que 

os membros dessa cultura, que distavam do 

mar algumas dezenas de quilômetros, 

enterravam seus mortos e os cobriam com 

uma grossa camada de conchas, legando 

para a posteridade um tipo de vestígio 

arqueológico conhecido como sambaqui.

Patrimônio Cultural. 

04

Formação de sambaquis em Santa Catarina e foto de conchas que compõem os sambaquis
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As ações previstas para efetivar a 

Preservação do Patrimônio Histórico-

Cultural do Município de Juquitiba/SP, 

têm por objetivo promover uma ação 

Educativa que contribua para a 

construção cidadã, permitindo o livre 

acesso da população aos diversos 

contextos de produção cultural e 

ambiental existentes no município.

A s  a t u a çõ e s  e du c a t i v a s  d e  

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 

Na história do município é possível ver uma ligação com a construção do 

Patrimônio cultural. Segundo informações históricas até 1887, Juquitiba era 

conhecida como Bairro de São Lourenço, quando resolvendo construir uma capela 

sob a invocação de Nossa Senhora das Dores, Manuel Jesuíno Godinho e sua mulher, 

Francisca Maria da Penha, doaram terras para que fosse constituído o patrimônio, 

uma área de sua propriedade, a qual, por sua vez deveria ser cedida gratuitamente, 

tanto terras quanto madeiramento, àqueles que, em torno da nova capela, quisessem 

construir suas residências.

No início do século passado, em 1903, o Engenheiro Henrique Boccolini tomou a 

iniciativa de projetar uma estrada de ferro que deveria ligar a Capital de São Paulo à 

Curitiba, no Paraná, sendo que seu primeiro trecho seria de São Paulo à Santo Antonio 

do Juquiá, atual Juquiá, passando pela então localidade conhecida como Capela 

Nova, fundando a Empresa de Colonização sul-Paulista, sediando nesse local os 

trabalhos técnicos da referida empresa, que não foi adiante por não conseguir o 

capital necessário à consecução do projeto em face da descrença prevalente na 

época por não ser esta uma região cafeeira.
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Para uma construção da consciência do Patrimônio Ambiental e 
Cultural de Juquitiba.
Dr. Robson Rodrigues – arqueólogo

Ms. Dulcelaine Nishikawa - socióloga

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.  

No Plano diretor do município de 

Juquitiba, LEI Nº 1035 de 27.06.2000, em 

seu artigo 1º e 2º está previsto a proteção 

ao patr imônio histórico-cultural , 

observando-se a legislação e a ação 

fiscalizadora Estadual e Federal, sendo, 

este, constituído pelo conjunto de bens 

móveis e imóveis existentes no município 

e cuja conservação seja de interesse 

público, quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis da história local, que por seu 

excepcional va lor arqueológico , 

etnológico, biográfico ou artístico. 

Mas 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 

Munic íp io e a União prec isam 

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, conseqüentemente, a valorização e a 

preservação esse 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 no Município é 

parte de uma exigência legal associada 

diretamente ao empreendimento de 

implantação da Rede do Sistema de 

Esgoto Sanitário no Distrito de Barnabés, 

a ser executada pela SABESP (Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo), contando com uma equipe 

multidisciplinar para sua execução. 

Educação Patrimonial:
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.

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).

O patrimônio cultural está categorizado em bens naturais, bens 
materiais e bens imateriais.

Podemos dizer que até mesmo o nome do município reflete um 
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Bem natural de Juquitiba.

"Cachoeira do Engano".

Engenheiros da Companhia de Colonização Sul-Paulista na Capela Nova da Bella Vista do 

Juquiá. Os cavaleiros estão em ponto, na atual Rua Henrique Boccolini, que corresponde 

aproximadamente à altura do atual Centro Cultural.

bem natural e ao mesmo tempo simbólico, pois Juquitiba, em tupi-
guarani, significa "Terra de Muitas Águas".

A cidade recebeu esse nome pela grande quantidade de 
nascentes, riachos, cachoeiras e represas com águas cristalinas, o 
que valoriza ainda mais a região. O municipio de Juquitiba está 
inserido na Unidade de Conservação da Serra do Mar, uma das 
maiores reserva de Mata Atlântica. Como podemos ver Juquitiba 
reflete uma identidade indígena presente até mesmo na escolha 
do seu nome e Miracatu área que receberá a implantação do 
empreendimento da Sabesp, possui um nome que deriva do tupi-
guarani, e significa "Terra de gente boa".

Mas, continuando a nossa caminhada para entender o que é 
Patrimônio Cultural vamos à outra categoria de bem. 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 historia do desenvolvimento local, ou de 
populações mais antigas no caso quando encontramos materiais 
etnográficos e arqueológicos de comunidades indígenas ou 
quilombolas. 

Mas, 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 podem ser 
objetos, pintura, uma panela, uma roupa, etc. 

A titulo de exemplo, podemos citar que há registros no 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) de 
vários Patrimônios Históricos  e Culturais de caráter material. Entre 
eles estão: edifícios tombados, centros e conjuntos urbanos, sítios 
arqueológicos, além de acervo museológico, fotográficos, 
cinematográficos entre outros.
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