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INTRODUÇÃO
As ações Educativas previstas para efetivar a
sensibilização a respeito da Preservação do
Patrimônio Histórico-Cultural nos Municípios de
Bebedouro, Cândido Rodrigues, Catanduva,
Fernando Prestes, Itápolis, Monte Alto, Monte
Azul Paulista, Palmares Paulista, Pirangi, Taiaçu,
Taiuva, Taquaritinga e Vista Alegre do Alto, estão
diretamente ligadas a execução do projeto de
Educação Patrimonial no âmbito do programa de
Gestão dos Recursos Arqueológicos Nardini
Agroindústria Ltda. Esse projeto 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 nos municípios,
principalmente associado ao patrimônio
arqueológico.
A atuação educativa na preservação do
patrimônio cultural é uma exigência do Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico NacionalIPHAN, a partir da Portaria Minc/IPHAN
203/2002, bem como de acordo com legislação
ambiental, que prevêem programas de educação
patrimonial em contextos de licenciamento
ambiental.
Para o esclarecimento da população todo
empreendimento necessita executar, antes de sua
instalação, diversos estudos. E essa investigação é
chamada de Estudo de Impacto Ambiental e
Relatório de Meio Ambiente (EIA-RIMA),
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 históricocultural?
A preservação do Patrimônio cultural deve
ser entendida como uma ação que valoriza a
história da vida de todos os povos. Além disso,

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.
Mas, voltando as nossas reflexões 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
identificados anteriormente, estando associada
diretamente ao licenciamento ambiental da área
de expansão do cultivo de cana de açúcar, se
propõe a dialogar com os diferentes públicos e
construir um processo de identificação cultural
regional. As informações apresentadas nesse
material de apoio visam contribuir com a
Educação Patrimonial que será desenvolvida por
uma equipe multidisciplinar de profissionais da
Fundação Araporã.
Dr. Robson Rodrigues - arqueólogo
Dra. Dulcelaine Nishikawa - socióloga
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História Regional
A história dos municípios inseridos na
área de abrangência do Programa de Gestão
dos Recursos Arqueológicos Nardini
Agroindústria Ltda, está diretamente ligada
ao período do declínio da mineração, e
consequentemente a uma ampla modificação
da economia baseada na política de expansão
cafeeira na região, até chegar aos dias atuais
com a agroeconomia sucroalcooleira.
A expansão cafeeira em São Paulo
ocorreu em meados do século XIX também
pela gradativa ocupação de terras pouco
exploradas. (FAUSTO, 2004 p.200)
O café assume importância comercial no
fim do século XVIII quando ocorre a alta nos
preços devido à desorganização do grande
fornecedor da época, a Colônia francesa do
Haiti. (FURTADO,1987 p.113) O êxito da
economia cafeeira do Nordeste Paulista
dependia de um transporte eficiente para
tornar viável a exportação. (FAUSTO, 2004,
p.200) Nesse contexto são formados povoados
em consequência da expansão ferroviária.
Essa expansão também significou a
ampliação do contato entre os colonizadores e
os grupos indígenas que habitavam a região,
no entanto, o que observamos é que mesmo
com a clara influência indígena, isso não
garantiu um entendimento da cultura e da
identidade étnica, embora essa também
componha a nossa própria identidade. Ao
contrário, se instituiu um processo de
extermínio desses povos.
Observamos que essa influência é grande
e está presente em toda essa região refletindo
inclusive na escolha do nome dos municípios.
A título de exemplo, podemos citar alguns
municípios que foram investigados no
desenvolvimento do Programa de Prospecção
e Resgate Arqueológico da Usina Nardini;
entre eles estão, Taquaritinga palavra
proveniente da língua Tupi. Existem duas
explicações etimológicas possíveis para ela.
“taquara pequena e branca” ou “rio claro das
taquaras”; Itápolis é uma palavra híbrida “itá”
do tupi “pedra” e pólis=cidade traduzida do

grego que seria “cidade das pedras”. Tayassu
é uma palavra indígena que significa
"Queixada", um tipo de porco do mato.
Taiúva deriva do Tupi-Guarani, significa
"árvore do leite amarelo.”
Da mesma maneira a cidade de Catanduva
tem a origem de seu nome no tronco
linguístico Tupi que significa "ajuntamento de
mata dura", ou seja, "cerrado". É uma
referência à vegetação com árvores de troncos
e galhos retorcidos, características do cerrado
brasileiro. O município de Pirangi também,
tem a origem do seu nome na língua TupiGuarani. Seu significado é "peixe-dourado do
rabo vermelho".
Mas, retomando a concepção da formação
histórica dos municípios podemos afirmar que
há uma influência direta da produção cafeeira
na formação das ferrovias para escoamento
dos produtos e a constituição dos municípios,
como exemplo, assim surge Palmares Paulista
que se formou a partir da concentração de
casas ao redor de uma rústica capela em
louvor a Nossa Senhora da Conceição do
Cordão Escuro, dando origem à Vila de
Cordão Escuro. Em 1944 passou a ser
conhecido como Jaguatei e foi transferido
para o município de Ariranha. Sua
emancipação Político-Administrativa, com o
nome de Palmares Paulista, ocorreu no ano de
1964.
As histórias dos municípios da Nordeste
Paulista de alguma forma se entrelaçam,
porém, que cada qual tem sua especificidade e
não iremos tratar de todas aqui, mas o que
procuramos evidenciar é um pouco da
influência indígena e sua ausência da história
no processo de formação regional e destacar
como o desenvolvimento econômico com base
na economia cafeeira e a ampliação do
transporte ferroviário interferiram no
surgimento dos municípios dessa região do
estado de São Paulo. Essa também é uma
forma de levar nosso leitor a refletir sobre
qual é a história de sua cidade e valorizá-la.
Pense nisso!!!”
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Presença dos povos indígenas e africanos em nossa
região
A Arqueologia como uma ciência
possibilita provocar a curiosidade nas crianças
e a dúvida nos adultos, para levá-los a
identificar em suas práticas diárias a herança
cultural dos povos indígenas e africanos.
Convidamos todos a refletirem e
reescreverem, a partir desta perspectiva, a
história de nossas cidades, considerando os
elementos obtidos por meio dos sítios
arqueológicos localizados na região da área de
abrangência do Programa de Gestão dos
Recursos Arqueológicos Nardini
Agroindústria Ltda.
Para isso, subsidiamos nossa reflexão
utilizando os dados do Censo Demográfico do
IBGE de 2010 o qual nos indica que 50,7% da
população brasileira se autodeclaram como
pretas ou pardas e 0,4% se autodeclaram
indígenas, o que representa um crescimento
significativo e é resultante do processo de
recuperação da identidade étnica,
possivelmente em virtude das diversas ações
afirmativas que recuperam aspectos
relevantes destes povos.
A valorização de nosso patrimônio
material e imaterial acontece com ações do
poder público e de instituições privadas
associadas às instituições educacionais. É
nesse contexto que foi promulgada a Lei nº
11.645/08 que apresenta diretrizes e bases

para incluir no currículo oficial da rede de
ensino a obrigatoriedade da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira e
Indígena”, promovendo o seu conhecimento e
a sua valorização, bem como evidenciando as
atuais demandas sociais para a superação da
imagem superficial e genérica destes povos
como sujeitos de suas próprias histórias.
Assim sendo, podemos reescrever a nossa
história começando por nossa região,
reconhecendo a invisibilidade destas
populações e combatendo os preconceitos e
estereótipos e para isso contamos com os
educadores e educadoras que formam e se
reformam no ato de educar.
Neste contexto, cabe destacar a realidade
dos indígenas do estado de São Paulo, por
vezes invisível para boa parte dos próprios
paulistas, na medida em que muitos acreditam
que "nem existem mais índios em São Paulo".
Sendo assim, é válido afirmar que temos 31
aldeias espalhadas pelo litoral, interior e
capital. Os povos aldeados são os Guarani
Mbya, Guarani Ñandeva, Terena, Kaingang e
Krenak. Porém, existem índios morando nas
cidades como os Pankararu, que vivem em
São Paulo há muitos anos. Também habitam a
região metropolitana de São Paulo os Fulni-ô,
Atikum, Kariri-Xocó, Potiguara, Pataxó,
Xavante, Xucuru, Xucuri-Kariri e Pankararé.
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O que é Arqueologia, e como trabalha o arqueólogo?
A Arqueologia é uma ciência
que se preocupa em entender a
sociedade por meio da sua
produção material, ou seja, pelos
objetos. O local onde esses
materiais são encontrados se
chama sítio arqueológico. Para o
arqueólogo o material coletado
traz informações sobre aqueles
que habitavam a nossa região
antes de nós.
Nessa tentativa de
compreensão o arqueólogo chama
os achados de “cultura material”,
pois são objetos de uso do dia a
dia das pessoas que moravam na
região antes de nós. No entanto, o
arqueólogo não está apenas
voltado para os objetos que são
encontrados no sítio arqueológico,
local esse que apresenta os
vestígios de atividade humana,
independentemente de sua
diversidade, quantidade,
estrutura, localização e estado de
conservação, ou seja, é a área de
distribuição do material
arqueológico, onde existe a
possibilidade de ocorrência de
estruturas de atividades. O
arqueólogo está voltado, sim, para
a relação que as pessoas
estabelecem com esses materiais.
O homem vive em sociedade
e em relação com a natureza,
nesse sentido, a busca do
pesquisador da arqueologia é pela
compreensão do funcionamento e
transformação da sociedade.
Nessa relação é importante saber
que os elementos materiais da
cultura podem ser tanto históricos
como pré-coloniais.
ARQUEOLOGIA REGIONAL

O contexto arqueológico do
programa de Gestão dos Recursos
Arqueológicos Nardini
Agroindústria Ltda, nos remete a
diferentes ocupações, usos e
transformações do espaço. A
região apresenta até o momento
cerca de 20 sítios arqueológicos,

marcas de um passado de
ocupações prósperas.
Os sítios arqueológicos dessa
região são das mais variadas
naturezas e nos trazem
informações e reflexões sobre o
cotidiano dos diversos grupos que
aqui viveram, sendo assim, é
necessário compreendermos as
diferentes ocupações como um
processo, onde todas estão
relacionadas entre si e com a
paisagem na qual se inserem,
tentando identificar as variáveis
ambientais que contribuíram para
as diversas formas de apropriação
do espaço ao longo do tempo.
Os primeiros habitantes
desta região viviam da caça, pesca
e coleta de frutos e raízes. Muitas
destas tarefas eram executadas
com o auxílio de utensílios feitos
de pedra lascada que auxiliavam
sobretudo na caça e no corte. Tais
objetos não se desfazem
facilmente, como a madeira
utilizada em edificações ou as
sementes utilizadas em adornos,
por isso, sua permanência marca a
presença destas sociedades na
região.

utilizavam, além de utensílios de
pedra, vasilhames de cerâmica,
geralmente confeccionados pelas
mulheres do grupo. Cada grupo
possuía seus próprios fazeres,
saberes e dizeres, que marcavam
também sua cultura material, seja
na forma, na matéria prima ou nas
decorações.

Fragmentos de vasilhas cerâmicas
pertencentes a diferentes grupos
indígenas (Tupi a esquerda e Jê a direita)
encontrados em Pirangi e Bebedouro.

Mais recentemente
ocupações colonizadoras chegam
à região, entre elas não indígenas
e populações africanas, que
também deixaram registros de sua
passagem. Fragmentos de vidros,
metais, louças que trazem
informações sobre a ocupação
histórica.

Fragmento de boneca de
porcelana encontrada em
Catanduva e que marca a
presença de colonizadores
na região

Instrumento de pedra lascada utilizado
como faca. Encontrado em Pirangi.

Existiram também grupos
indígenas de diferentes etnias, que
expressavam sua cultura de
diferentes formas, inclusive na
língua. A relação destes povos
com sua linguagem e sua
oralidade era tão forte, que estes
foram identificados pelas suas
línguas, conhecidas como Jê e
Tupi. Estes grupos indígenas para
realizar suas atividades cotidianas

Cachimbo de cerâmica
encontrado em Cândido
Rodrigues marca a
presença de grupos negros
na região em períodos mais
recentes
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Patrimônio Cultural Imaterial da Região
O Patrimônio Cultural
Imaterial refere-se ás práticas e
situações da vida social,
manifestadas em celebrações,
saberes, formas de expressão
artística, modos de fazer, e
também nos lugares onde
ocorrem as práticas culturais
c o l e t i v a s . Tr a t a - s e d e u m
patrimônio transmitido de
geração em geração,
constantemente recriado pela
comunidade e que gera um
sentimento de identidade e
continuidade.
Em Vista Alegre do Alto, por
exemplo, há uma procissão
histórica de Santa Rita de Cássia,
padroeira da cidade, que ocorre
há mais de 10 anos. Participam
figurantes de todas as faixas
etárias para representar os
caminhos percorridos por
Marguerita Loti até chegar à
santidade. É um momento que a
comunidade se envolve para
realizar a encenação, onde há uma
grande troca de saberes, os mais
velhos interagem com os mais
novos, garantindo a manutenção
da importância simbólica desse
evento para a história da
comunidade. A própria
construção da Capela de Santa
Rita de Cassia foi resultado de um
processo de mutirão e de doação
de materiais por todos os
moradores.

É interessante perceber que
um bem patrimonial material,
como uma construção
arquitetônica, carrega também
um valor imaterial de referência
afetiva e simbólica para a

comunidade. Uma teia de
significados está para além da
materialidade das coisas, visto
que é relativa a uma experiência
simbólica do cotidiano e do vivido
que dinamiza as relações.
(Adaptado de SILVEIRA &
BEZERRA, 2007)
Quaisquer bens materiais,
objetos ou construções, não estão
isentos de significação para a
comunidade que os vivenciam no
dia a dia. Tais elementos materiais
que permanecem na paisagem não
são em si a memória, mas sim sua
fonte. Dessa forma, são a base
material para a construção do
imaginário histórico local.
Em Bebedouro a Escola
Estadual Abílio Manoel foi
inaugurada em 26 de abril de
1912 e passou recentemente por
um processo de restauro. Abriga
hoje o “Memorial Abílio Manoel”,
espaço este criado para
comemorar o centenário da escola
e principalmente poder permitir
aos ex-alunos relembrarem os
momentos que passaram no local
e assim, compartilhar com os
presentes e futuros alunos suas
experiências vividas nesta escola.
Este é um bom exemplo de como
um bem material expressa um
referencial simbólico e afetivo de
forte vínculo a muitos alunos que
viveram um importante período
de suas vidas dentro desta escola.

As igrejas, templos
encontrados em todos os
municípios da região, também se
configuram como um exemplo de
patrimônio que, para além da

materialidade, expressa a ação
cotidiana em que as pessoas
realizam suas atividades de forma
a manterem viva uma herança
cultural. Há portanto um
conjunto de imagens e ideias que
compartilhadas na memória
dinamizam o “espírito do lugar”.
Você conhece mais algum
patrimônio cultural imaterial em
sua região que podemos
registrar?

Na cidade de Catanduva, a
Igreja Matriz de São
Domingos, construída em
1920, abriga 19 telas de
Benedito Calixto, nascido em
Itanhaém, sendo este o maior
conjunto de telas do artista
em um só local. Este templo
foi tombado pelo patrimônio
histórico em 1994. Mas além
de sua importância história e
artística, trata-se de um local
onde ocorre manifestações
religiosas intangíveis e é
portanto também caracterizado como um lugar de
sociabilidade de ordem
imaterial.
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Você sabia?
Catanduva
O prédio Castelinho, próximo à Praça da
Independência, foi a primeira residência
vistosa da cidade e carrega um grande valor
histórico.
Hoje é um patrimônio
arquitetônico de Catanduva tombado pelo
COMDEPHACT e a atual Pinacoteca da
cidade.
Depois de passar por uma restauração,
tornou-se prédio público do município, e além
de abrigar fotos históricas de Catanduva,
também expõe obras de artistas plásticos,
cujas peças são vencedoras do “Prêmio
Aquisição” da Prefeitura Municipal,
premiação que acontece anualmente no Salão
de Artes Plásticas.
Você sabia que em meados do século XX
acontecia o Museu de Rua em Catanduva? A
ideia consistia em levar para os espaços
públicos da rua painéis contando a história de
formação do comércio local.

Pirangi
Em pesquisas nos arquivos antigos de
fotos e documentos no Museu de Pirangi,
localizado no mesmo prédio da Casa da
Cultura, encontramos informações sobre um
evento interessante que acontecia todo ano na
cidade. Havia um espécie de desfile de carros
alegóricos, sempre com a participação das
crianças que encenavam aspectos culturais e
do dia a dia. Esse evento aconteceu por vários
anos, mas deixou de ocorrer e agora
permanece apenas na memória dos mais
velhos que fizeram parte dessa história.
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Bebedouro
Na cidade de Bebedouro foi inaugurado o
primeiro Grupo Escolar em 26 de abril de 1912,
que mais tarde recebeu o nome do Cel Abílio
Manoel. Em 2012 foi comemorado o centenário
da escola, que esteve em processo de restauro há
dois anos e obteve sua conclusão em maio deste
ano.
A equipe escolar, em uma ação de preservar a
história da escola, está implantando um
“Memorial Abílio Manoel”. Este espaço foi
pensado no momento de comemoração do
centenário da escola e tem como missão a
preservação da história, do acervo documental e
mobiliário.
É interessante como este espaço já está
mobilizando memórias das pessoas que passaram
pela escola.
Vários ex-alunos já foram reviver
suas lembranças neste lugar e puderam
compartilhá-las com os atuais alunos.

Monte Azul Paulista
O local onde funciona a casa de cultura é um
sobrado da época do café e foi adquirido no ano
de 2.001 pela prefeitura de Monte Azul Paulista.
Rita de Cássia De Biasi e
alunos

O prédio de 1920 sofreu duas reformas de
maior importância desde então. De um modo
geral a conservação da casa é boa quanto à
arquitetura, embora o acabamento esteja
danificado devido as infiltrações.
Em visita à Casa de Cultura de Monte Azul
Paulista, descobrimos que há a intenção de tornála um museu. Atualmente ocorre cursos e
workshops para crianças e adultos sobre artes
com o intuito de promover a inclusão
sociocultural.
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Taiaçu
A cidade foi retratada nacionalmente em
um curta metragem de criação da moradora e
professora Maria de Lourdes Scabine Lezo
com o vídeo ‘O dono do carnaval’ que foi
selecionado e produzido em 2008 pelo projeto
‘Revelando os Brasis’ (Instituto Marlin Azul e
Ministério da Cultura). O vídeo participou de
vários festivais e recebeu diversos prêmios.
O curta retrata uma pequena cidade do
interior paulista, onde um homem disputa
com as mulheres o direito de desfilar
fantasiado de baiana no carnaval. Essa é a
história de Bil, morador de Taiaçu,
homossexual assumido, reconhecido como
benzedor e que no carnaval desfila de baiana
pelas ruas da cidade.

Taiuva

Você sabia que em Taiúva, conta-se que
em algum momento o comércio era tão forte
que faltava troco no comércio, então para
solucionar o problema o Sr. Leonildo Leonel
mandou cunhar em alumínio moedas de 20,
50, 100, 200 e 500 réis. De um lado o valor e
no outro o emblema da família Danallana. O
dinheiro servia como pagamento dos
funcionários da família e no comércio local.
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Taquaritinga
Em Taquaritinga tivemos a revolução de
um dia. Esse fato ocorreu em 23 de agosto de
1902, chamada de Revolta do Ribeirãozinho
(atual Taquaritinga), quando o movimento
monarquista tentou restaurar o antigo regime
para coroar o príncipe dom Luís de Orleans
Bragança. Nesse dia a cidade foi tomada pelos
monarquistas, depondo o delegado,
proclamando a monarquia e enviando
telegramas para diversos locais informando o
êxito. Porém, no dia seguinte foram
informados que apenas Ribeirãozinho e
Espírito Santo do Pinhal (atual São Carlos)
havia levado a cabo a revolta.

Monte Alto
Vários fatos históricos compõem a história
de Monte Alto entre eles está o Santuário de
Nossa Senhora da Conceição Montesina
construída por romeiros e tropeiros no século
XVIII, localizada no distrito de Aparecida do
Monte Alto. O santuário sofreu dois incêndios. O
primeiro no ano de 1875, quando ainda era uma
choupana de palha. O segundo ocorreu no ano de
1932, por meio de bombardeios decorrentes da
Revolução Constitucionalista. Atualmente o
Santuário é um dos lugares de peregrinação mais
visitados do Estado de São Paulo. O auge de
visitação ocorre em 8 de setembro, quando na
madrugada acontece a “Grande Peregrinação”
trazendo milhares de fiéis.
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