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Este livro é uma das medidas do conjunto de iniciativas propostas pelo Projeto de Levantamento, 

Monitoramento e Resgate do Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e Arqueológico nas áreas de 

abrangência das obras de construção de duas pontes sobre o rio Tocantins, entre os municípios de 

Lajeado e Miracema do Tocantins e entre os municípios de Filadélfia e Barra do Ouro, no estado do 

Tocantins, cuja pesquisa foi desenvolvida pelo Núcleo Tocantinense de Arqueologia (NUTA), da 

Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), com o apoio do Instituto de Arqueologia Brasileira 

(IAB), pela autorização da pesquisa junto ao Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) e com o aporte financeiro do Departamento de Estradas e Rodagens do Tocantins 

(DERTINS). 

A noção de Patrimônio Cultural constitui a idéia central desta publicação, que tem como objetivo 

maior promover o conhecimento do que sejam os patrimônios pré-históricos, históricos e culturais da 

região dos municípios atingidos, além de promover o processo de Identidade nas comunidades locais, 

sob a ótica de legado cultural, para ampliar ações de preservação e legitimar a própria cultura regional.

Portanto, este livro tem como premissa ser um instrumento de apoio aos professores da rede 

formal de Educação para instigar o interesse dos alunos pelo tema Patrimônio Cultural, dentro do 

campo das disciplinas que queiram discutir assuntos como arqueologia, paleontologia, memória 

individual e coletiva, identidade e diversidade cultural, patrimônios edificados e artes, oralidade e 

transmissão de saberes tradicionais, hábitos e costumes, modos de criar e fazer, entre outros mais.

O presente trabalho é constituído de abordagens resultantes das pesquisas desenvolvidas nos 

municípios anteriormente citados, cujos textos são ilustrados por imagens fotográficas que reforçam o 

caráter do valor atribuído pelas pessoas às coisas e às personagens históricas da sua localidade, bem 

como foram enriquecidos por narrativas orais, que fielmente transcritas simbolizam realidades vividas, 

ou mesmo, narrativas que procuram demonstrar o poder que as pessoas têm de permanentemente 

reinventar, ao seu modo, a realidade dos fatos acontecidos, acrescentando elementos imaginários 

durante a transmissão oral dos mesmos.

Com o compromisso de cooperar com o processo de preservação do Patrimônio Cultural, espera-

mos que esta publicação venha contribuir para ampliar a produção e a apropriação do conhecimento 

sobre as culturas e que reforce nas comunidades o sentimento de identidade ao patrimônio que foi 

herdado de seus antepassados.

ApresentaçãoApresentação
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Uma das mais importantes conquistas na área da preservação dos patrimônios arqueológico, 

histórico, cultural, paisagístico e paleontológico no Brasil foi certamente à obtenção de uma legislação 

própria (Pinheiro da Silva, 2007). Se analisarmos os processos de constituição dessa legislação e das 

políticas públicas do Estado brasileiro voltadas para esse tema, perceberemos que estes foram determi-

nados pelo conceito de patrimônio que foi sendo cunhado ao longo do século XX. Vamos então fazer 

um recuo no tempo.

As primeiras políticas voltadas para a preservação do patrimônio cultural surgiram na França, 

logo após a revolução de 1789, e com a consolidação dos Estados Nacionais no decorrer do século XIX 

período no qual se cunhou o conceito de patrimônio nacional. 

O Estado francês assumiu a responsabilidade de proteger o patrimônio para atender à necessidade 

de congregar a sociedade em torno da construção da nação francesa como espelho da identidade bur-

guesa e de deter a destruição de inúmeros monumentos do Antigo Regime. Coube ao governo revoluci-

onário apontar os monumentos que materializavam o passado e, ao mesmo tempo, permitiam lições 

morais e pedagógicas aos observadores (Rodrigues, 1998). As obras e os monumentos passaram a ser 

considerados como elementos importantes da identidade nacional, pois através deles os cidadãos 

poderiam se reconhecer como franceses ou como cidadãos de seus respectivos Estados Nacionais 

(Camargo, 2002).

No Brasil, a utilização do conceito de patrimônio é relativamente recente. Basicamente, três fatos 

são indispensáveis para se entender a dinâmica do conceito de patrimônio cultural no País e as políticas 

voltadas para a sua preservação. São eles: a Semana de Arte Moderna de 1922, realizada no Teatro 

Municipal de São Paulo, onde artistas e intelectuais buscaram abolir a perfeição estética, apreciada no 

século XIX, liberdade de expressão e uma identidade própria na arte brasileira, “antenada” com as 

idéias vanguardistas da Europa, mas sem perder a característica nacional; a criação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) em 1937, que em 1970 se transformou no Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN); e a promulgação da Constituição Federal 

brasileira em cinco de outubro de 1988, cujo texto estabeleceu novos parâmetros para o tema no País.

O escritor Mário de Andrade foi um dos principais nomes na Semana de Arte Moderna e nas 

O conceito de patrimônio no Brasil e as 
regulamentações para sua preservação
O conceito de patrimônio no Brasil e as 
regulamentações para sua preservação
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primeiras discussões para a preservação do patrimônio cultural brasileiro, foi ele quem elaborou 

um anteprojeto em 1936 que embasou as discussões para a criação do SPHAN e, nesse documento, 

incorporou ao conceito de patrimônio as manifestações populares e os bens culturais imateriais. No 

entanto, o Decreto-Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937 que criou o SPHAN e regulamentou o tomba-

mento como forma de proteção do patrimônio histórico brasileiro, popularmente conhecido como Lei 

de Tombamento, definiu, em seu artigo primeiro, o patrimônio histórico e artístico nacional como 

[...] o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja do 

interesse público quer por sua vinculação a fatos memoráveis da História do Brasil, quer 

por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.

Essa definição ficou restrita aos bens móveis e imóveis, que são materiais, e não contemplou as 

manifestações populares e os bens culturais imateriais, conforme idealizou Mário de Andrade em seu 

anteprojeto. Assim, a proteção do chamado patrimônio cultural resumiu-se a tombamentos e inscrições 

de obras que, ou eram belas, sob o conceito de beleza de um grupo de técnicos, ou traduziam fatos 

marcantes da história do Brasil, sob o critério meramente empírico, sem qualquer fundamento científi-

co e, juntando-se a isto, a ausência de mecanismos para a proteção do patrimônio cultural do povo, da 

massa, dos grupos marginalizados (Rodrigues, 2006). 

O resultado dessa política foi o tombamento de igrejas barrocas, fortes militares, as casas-grande 

e sobrados coloniais, referências da cultura dominante da sociedade brasileira. Nesse processo, ficaram 

de fora as senzalas, quilombos, vilas operárias e cortiços, por exemplo, com o propósito de transmitir a 

idéia de um passado sem conflitos e contradições sociais (Fernandes, 2010; Delgado, 2008). 

Essas ações sugerem que o campo do patrimônio caracteriza-se como um espaço de disputas e 

conflitos, que não são apenas simbólicos, mas também políticos. Conviveram no IPHAN, ao longo de 

sua história, diferentes atores, conceitos e práticas preservacionistas, que estabeleceram as configura-

ções hegemônicas a partir de determinada concepção de cultura e de nação. E durante três décadas, a 

chancela desse órgão estatal aos bens de pedra e cal construídos pelas elites significou o esquecimento, 

por parte do Estado e seus agentes, da cultura popular e de seus produtos (Delgado, 2008). 
Entretanto, a Lei de Tombamento no que se refere à Arqueologia, não conseguiu garantir a preser-

vação de todos os sítios. Com sua ação voltada unicamente para os bens excepcionais, logo se verificou 
a improcedência de aplicação desse instrumento de proteção para a salvaguarda de todos os bens em 
que fosse identificado interesse arqueológico (Pinheiro da Silva, 2007). Para superar esse “esqueci-
mento”, em 1961 foi aprovado o Decreto-Lei nº 3.924, cujo objetivo é proteger e impedir à destruição 
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do patrimônio arqueológico nacional e regulamentar as pesquisas arqueológicas. Esse Decreto 
passou a reconhecer todos os sítios arqueológicos como monumentos e, para a proteção desses monu-
mentos, criou o “Cadastro dos monumentos arqueológicos do Brasil” (Artigo 27), no qual são registra-
dos os sítios arqueológicos. No entanto, vale lembrar que todos os sítios são protegidos pela legislação, 
mesmo os que ainda não são conhecidos ou cadastrados.

Em 1988 se chegou a um conceito mais amplo consagrado pela Constituição Federal brasileira, 
promulgada em cinco de outubro daquele ano. Em seu artigo 216, o termo patrimônio passou a desig-
nar:

Os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, porta-
dores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e 
viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos 
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. 

Assim, foi superada, no plano legal, a concepção puramente histórica do patrimônio cultural em 
favor de uma concepção mais abrangente e que busca contemplar todas as expressões simbólicas da 
memória coletiva, constitutivas da identidade de um lugar, uma região e uma comunidade (Rodrigues, 
2006). 

Essa concepção já havia se materializado, em parte, na prática por meio da criação do Centro 
Nacional de Referência Cultural (CNRC) que incluiu na noção de patrimônio a cultura viva, enraizada 
no fazer popular, e iniciou o mapeamento do artesanato brasileiro, com o objetivo de conhecer, docu-
mentar e compreender essas manifestações, a fim de preservar sua memória. No decorrer da década de 
1980 uma diversidade de bens foi apresentada para tombamento, representativa da cultura imigrante, 
indígena, africana, de outras religiões que não a Católica e da cultura popular (Delgado, 2008).

A partir de então, o conceito de patrimônio e, por conseqüência, as políticas oficiais do Estado 
brasileiro para a preservação e valorização do patrimônio cultural passaram a considerar a diversidade 
cultural e, sobretudo, o patrimônio imaterial.  No entanto, ainda se buscava a criação de mecanismos 
legais para a preservação do patrimônio imaterial. A solução veio através do Decreto-Lei nº 3.551 de 
quatro de agosto de 2000, que instituiu o “Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial”, que 
constituem o patrimônio cultural brasileiro, e criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, 
“visando à implementação de política específica de inventário, referenciamento e valorização desse 
patrimônio” (Artigo 8º).  
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Os bens que são selecionados para registro devem ser inscritos em um dos livros de tombos. A 

saber: no Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos de fazer enraiza-

dos no cotidiano das comunidades; no Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e 

festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras 

práticas da vida social; Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas manifestações 

literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos 

mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas 

culturais e coletivas. 

Por meio desse Programa já foram registrados como bens imateriais e reconhecidos como patri-

mônio cultural do Brasil, por exemplo, o Samba-de-Roda do recôncavo baiano, o Ofício das Baianas do 

Acarajé em Salvador (Bahia), a Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajãpi, a Festa do Divino Espírito 

Santo de Pirenópolis (Goiás), o Ofício dos Mestres de Capoeira e o Modo de Fazer Renda Irlandesa 

(Sergipe).

Apesar do amadurecimento das discussões e dos avanços da preservação do patrimônio cultural 

enquanto política pública do Estado brasileiro, ainda há um longo caminho a ser trilhado, pois a legisla-

ção que trata do assunto não assegura a preservação e valorização da diversidade cultural brasileira, 

sendo apenas um instrumento que possibilita algum tipo de ação. 

Entre os avanços alcançados, após a promulgação da Carta Magna de 1988, podemos destacar que 

a preservação da diversidade cultural brasileira passou a ser também uma oportunidade para o exercício 

de cidadania, do direito à memória e de inclusão social, pois os vários segmentos que compõem a 

sociedade brasileira, que antes eram desconsiderados, têm direito de serem protagonistas nesse proces-

so, conforme assegura o Artigo 216 da Constituição Federal.

A participação popular é necessária, tendo em vista que as pessoas são peças fundamentais no 

processo de preservação do seu patrimônio cultural, principalmente, porque são elas que transmitem de 

geração para geração seus conhecimentos e tradições, e é através desse processo dinâmico de significa-

ção e ressignificação que se garante a continuidade das heranças culturais das pessoas historicamente 

vinculadas às suas respectivas comunidades.

Outro avanço importante em relação à legislação vigente foi alcançado mesmo antes da constitu-

inte de 1988. A aprovação da Resolução CONAMA nº 001 em 23 de janeiro de 1986, que passou a 

definir as situações, estabelecer os requisitos e condições para que empreendimentos como hidroelétri-

cas, pontes, estradas, ferrovias, aeroportos, mineradoras, agropecuários e imobiliários desenvolvam 

Estudos de Impactos Ambientais (EIA) e Relatórios de Impactos Ambientais (RIMA). 
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A referida Resolução CONAMA é uma importante oportunidade de captação de recursos para 

projetos de pesquisa cujos objetivos sejam o levantamento, o registro, a valorização e a preservação dos 

patrimônios histórico, cultural, arqueológico, paleontológico e paisagístico, pois empreendimentos, 

como os citados acima, devem realizar estudos nas Áreas de Impacto Direto (AID) e Indireto (AII) e 

apresentar medidas compensatórias para os patrimônios naturais e culturais. 

O Projeto de Levantamento, Monitoramento e Resgate do Patrimônio Histórico, Cultural, 

Paisagístico, Paleontológico e Arqueológico nas áreas de abrangências das pontes sobre o rio Tocantins 

que interligarão os municípios de Miracema do Tocantins a Lajeado e de Barra do Ouro a Filadélfia no 

estado do Tocantins (Projeto SALTPONTE II),  apresentado nas próximas páginas desta publicação, é 

mais um exemplo dessa estratégia.
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Conforme mencionado anteriormente, a atual legislação que trata do patrimônio cultural brasilei-

ro é fruto de um longo processo no qual se cunhou o conceito de patrimônio e as estratégias para sua 

preservação. Essa legislação visa, entre outros objetivos, evitar que as transformações sociais, econô-

micas e culturais que vem ocorrendo no Brasil e no mundo, nas últimas décadas, afetem negativamente 

os patrimônios da nação. 

Como exemplo dessas transformações, podemos citar as construções de rodovias, hidroelétricas, 

pontes e ferrovias, adotadas pelo Estado como obras estratégicas para o desenvolvimento econômico 

do País. Como medidas mitigadoras e preservacionistas, a legislação estabelece que sejam criadas 

políticas que visem à identificação, o gerenciamento, a divulgação e as ações de salvaguarda das 

riquezas naturais, histórico-culturais, paisagísticas e paleontológicas, dentre outras, nas áreas de 

influência de qualquer empreendimento de pequeno, médio e grande porte e que afetem camadas de 

solos.

Um dos principais mecanismos para criação dessas políticas é a Resolução CONAMA nº 001 de 

1986. Essa Resolução, além de regulamentar os Estudos de Impactos Ambientais (EIA) e os Relatórios 

de Impactos Ambientais (RIMA), determina que sejam feitos estudos que contemplem o patrimônio 

cultural nas Áreas de Impacto Direto (AID) e Indireto (AII) dos empreendimentos.

Com essa preocupação, em consonância com essa Resolução e com a Legislação vigente, o 

Projeto SALTPONTE II buscou promover estratégias de preservação do patrimônio cultural na região 

de abrangência da construção das pontes sobre o rio Tocantins que interligarão os municípios de 

Miracema do Tocantins a Lajeado e de Barra do Ouro a Filadélfia. 

Na figura que segue foram colocadas em destaque as áreas dos municípios afetados pelo empre-

endimento de construção das duas pontes sobre o rio Tocantins.

O Projeto SALTPONTE IIO Projeto SALTPONTE II
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No Projeto de Arqueologia foi incluído um subprojeto autônomo, mas que foi executado de forma 

integrada à Arqueologia, o Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico.

Através do Programa de Arqueologia buscou-se resgatar e salvaguardar os testemunhos arqueo-

lógicos ou os vestígios da cultura material pretérita, que podem contribuir para estudos sobre a presença 

humana na região do médio Tocantins e, conseqüentemente, compreender sua evolução 

Cultural/Tecnológica, cuja principal evidência se encontra nos artefatos. 

Para tanto, as atividades realizadas por meio das pesquisas foram divididas em quatro etapas. A 

saber: Levantamento/Prospecção de sítios arqueológicos nas Áreas de Impacto Direto e Indireto das 

pontes; monitoramento das atividades da engenharia com o propósito de salvar vestígios culturais 

revolvidos pela ação das máquinas; salvamento dos vestígios dos sítios arqueológicos encontrados; e, 

por fim, as atividades de análises em laboratório dos vestígios arqueológicos coletados.

Com o Subprojeto de levantamento do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico a pesquisa 

buscou identificar e registrar as diversas dimensões que juntas constituem elementos portadores de 

historicidade e representativos da cultura de cada localidade, de forma a apresentar um quadro demons-

trativo do patrimônio cultural dos municípios de Miracema do Tocantins, Lajeado, Barra do Ouro e 

Filadélfia. E com o Levantamento e Resgate dos Vestígios Paleontológicos objetivou, principalmente, 

estudar e salvaguardar vestígios fósseis. 

Nas páginas a seguir é apresentado o resumo dos resultados e das atividades de pesquisas nas 

áreas de influência das pontes.
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A arqueologia é uma ciência social que visa a partir da análise da cultura material que nos rodeia 

contribuir para o conhecimento da história da espécie humana no processo de adaptação e sobrevivên-

cia no meio físico. Ela ajuda na criação de memórias sobre lugares alterados pela ação dos seres huma-

nos e no entendimento de ambientes naturais culturalmente alterados. Assim, a arqueologia multiplica a 

história dos homens, pluralizando-a, revitalizando-a, ajudando no sentimento de enraizamento e na 

criação de patrimônios coletivos.

As pesquisas arqueológicas permitem, portanto, evidenciar o patrimônio arqueológico ocultado e 

disperso no meio terrestre, bem como promover a sua salvaguarda, quando do seu aparecimento, e que 

pode ser perdido em função, por exemplo, do revolvimento do solo durante a construção de empreendi-

mentos ou por fenômenos naturais, como a erosão provocada pelas chuvas.

O solo tanto em áreas continentais quanto nas profundezas das águas também contém a memória 

dos homens e devemos por isso, antes de nele intervir, identificar e resgatar todos os vestígios por 

ventura ali existente, por uma questão de conhecimento, de proteção e de valorização dos elementos 

culturais.

A partir dessa noção, o Programa de Arqueologia foi projetado como uma ferramenta de funda-

mental importância para o salvamento dos vestígios arqueológicos, além de contribuir para o conheci-

mento científico sobre a Pré-História do estado do Tocantins e, conseqüentemente, para o conhecimen-

to dos grupos pretéritos que habitaram o território nacional. Durante a pesquisa na área de abrangência 

de cada ponte foi considerado como vestígios arqueológicos todos os elementos que se caracterizaram 

como indicadores da presença humana pretérita sobre o solo ou no subsolo de cada lugar prospectado. 

Da mesma forma, não foram somente considerados como sítios arqueológicos ou vestígios de maior 

valor cultural aqueles que apresentaram maior presença visual, mas igualmente, aqueles sítios que 

continham materiais remanescentes menos expressivos, pois esses também fazem parte do conjunto 

das referências culturais e podem contribuir com informações para a reconstituição de um quadro 

regional de ocupação humana em tempos pretéritos ou mesmo, em período mais contemporâneo na 

região das duas obras.

Os grupos ditos primitivos, no seu processo de interação com o meio ambiente, confeccionaram 

artefatos utilizando como matéria-prima, sobretudo, a rocha, o barro e a madeira, cujos artefatos servi-

ram como instrumentos de trabalho, para armazenar e cozinhar alimentos, parar caçar animais ou 

A pesquisa arqueológicaA pesquisa arqueológica
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utilizar em rituais. A confecção ou utilização dos artefatos deixaram vestígios no espaço/tempo, 

restos diminutos de um contexto cultural, mas que são testemunhos de grande relevância para o enten-

dimento do modo de vida dos diferentes povos que habitaram nessa região.

As atividades de prospecção, monitoramento e resgate realizadas no âmbito do Projeto 

SALTPONTE II proporcionaram a identificação e coleta de quantidade considerável de vestígios 

arqueológicos que, além de evidenciar o potencial para a realização de outras pesquisas arqueológicas 

na região, trouxeram novos elementos materiais para subsidiar estudos sobre as culturas e os modos de 

vida dos grupos humanos que habitaram ou transitaram às margens do médio Tocantins. 

O Projeto SALTPONTE II buscou, além de contribuir para o conhecimento da Pré-história da 

região, preservar o patrimônio arqueológico, valorizá-lo e democratizá-lo para que os moradores atuais 

tenham um contato mais intenso com a sua própria história.

O universo da pesquisa arqueológica
Compreende as áreas de influência das pontes sobre o rio Tocantins em processo de construção e 

que congregou na identificação por meio da pesquisa de alguns locais de sítios arqueológicos, ao 

descobrir testemunhos ou vestígios de características culturais antigas na superfície ou na subsuperfície 

dos terrenos afetados pelas duas obras. 

Na área da ponte I, pela margem esquerda do rio Tocantins, no município de Miracema do 

Tocantins/TO onde foram localizados dois sítios:

O sítio arqueológico Lucena, georreferenciado nas coordenadas UTM 22L 787255E 8928818N.

Acervo: UNITNS/NUTA, 18/03/2010.

Prospecções intensivas na área do sítio arqueológico Lucena.

Acervo: UNITNS/NUTA, 11/03/2010.

Artefato lítico sobre a superfície do terreno do sítio 
arqueológico Lucena.

Artefato lítico sobre a superfície do terreno do sítio 
arqueológico Lucena.
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E o sítio arqueológico Saara, georreferenciado nas coordenadas UTM 22L 788875E e 8924000N.

Acervo: UNITNS/NUTA, 23/03/2010.

Acervo: UNITNS/NUTA, 11/03/2010.

Acervo: UNITNS/NUTA, 11/04/2010.

Acervo: UNITNS/NUTA, 29/03/2011.

Procedimento de escavação do sítio arqueológico Saara.Procedimento de escavação do sítio arqueológico Saara.

Dente de animal encontrado no sítio arqueológico Saara.Dente de animal encontrado no sítio arqueológico Saara.

Perfil estratigráfico da escavação no sítio arqueológico Saara.Perfil estratigráfico da escavação no sítio arqueológico Saara.

Lasca de material lítico sobre o terreno do sítio Saara.Lasca de material lítico sobre o terreno do sítio Saara.
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Também na área da Ponte I, pela margem direita do rio Tocantins, no município de Lajeado/TO 

onde foi identificado:

O sítio arqueológico Fazendinha, georreferenciado nas coordenadas UTM 22L 790532E 

8924696N.
Acervo: UNITNS/NUTA, 06/04/2010.

Acervo: UNITNS/NUTA, 07/03/2010.

Acervo: UNITNS/NUTA, 07/03/2010.

Acervo: UNITNS/NUTA, 07/03/2010.

Demarcação de pontos para escavação 
do sítio arqueológico Fazendinha.

Demarcação de pontos para escavação 
do sítio arqueológico Fazendinha.

Exposição de material cerâmico no barranco 
da área desse sítio arqueológico.

Exposição de material cerâmico no barranco 
da área desse sítio arqueológico.

Cacos de utensílio cerâmico no terreno do sítio Fazendinha.Cacos de utensílio cerâmico no terreno do sítio Fazendinha. Fragmento de borda de peça cerâmica sobre 
o terreno desse sítio arqueológico.

Fragmento de borda de peça cerâmica sobre 
o terreno desse sítio arqueológico.
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Na área da Ponte II, pela margem esquerda do rio Tocantins, no município de Filadélfia/TO, 

foram identificados dois sítios:

O sítio arqueológico Chapadinha II, georreferenciado nas coordenadas UTM 23M 202739E 

9150508N.

Acervo: UNITINS/NUTA, 10/06/2010.

Acervo: UNITINS/NUTA 10/06/2010.

Acervo: UNITINS/NUTA, 10/06/2010.

Acervo: UNITINS/NUTA 10/06/2010.

Material lítico no terreno do sítio Chapinha II.Material lítico no terreno do sítio Chapinha II. Material lítico disposto sobre a superfície do sítio Chapadinha II.Material lítico disposto sobre a superfície do sítio Chapadinha II.

Peça lítica no terreno do sítio Chapinha II.Peça lítica no terreno do sítio Chapinha II. Material lítico sobre a área do sítio Chapadinha II.Material lítico sobre a área do sítio Chapadinha II.
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E o sítio arqueológico Chapadinha III, georreferenciado nas coordenadas UTM 202454E 

9149946N.

Acervo: UNITINS/NUTA, 27/05/2010.

Acervo: UNITINS/NUTA, 27/05/2010.

Acervo: UNITINS/NUTA, 10/06/2010.

Material lítico (lasca de arenito), sítio Chapadinha III.Material lítico (lasca de arenito), sítio Chapadinha III. Lasca sobre nódulo de calcedônia, sítio Chapadinha III.Lasca sobre nódulo de calcedônia, sítio Chapadinha III.

Nódulo de calcedônia com negativos de lascamentos, 
sítio arqueológico Chapadinha III. 

Nódulo de calcedônia com negativos de lascamentos, 
sítio arqueológico Chapadinha III. 
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O Subprojeto de Levantamento do Patrimônio Histórico, Cultural e Paisagístico preliminarmente 

levantou e registrou os patrimônios naturais e culturais da região de abrangência dos empreendimentos, 

para posteriormente promover a Educação Patrimonial, com o objetivo de contribuir efetivamente no 

conhecimento e na preservação dos bens patrimoniais dos municípios atingidos.

Nas execuções das ações, os pesquisadores do NUTA buscaram sensibilizar as pessoas de que elas 

são peças fundamentais no processo de preservação dos seus patrimônios histórico e cultural, dessa 

forma, tentaram proporcionar aos mesmos uma nova maneira de olhar os bens patrimoniais de sua 

localidade. 

São as pessoas que transmitem de geração para geração seus conhecimentos e tradições e é 

através desse processo dinâmico que se garante a continuidade das manifestações culturais. 

Para atingir a esses objetivos, a pesquisa efetuada considerou como patrimônio cultural não 

somente aqueles bens em que o processo institucional já os tinha reconhecidos a nível estadual ou 

federal, mas principalmente aqueles aspectos portadores de referência à identidade, à ação, à memória, 

à herança e à tradição dos grupos formadores das sociedades daqueles municípios sejam na zona urbana 

ou rural.

Assim, no processo de levantamento do universo cultural de cada município, considerou-se como 

patrimônio, todo o conjunto integrante da cultura local, ou seja, os modos de criar, fazer e viver, as 

obras, as edificações, os objetos, os artesanatos, os documentos, as produções artísticas e tecnológicas, 

as manifestações religiosas, folclóricas e musicais, os sítios arqueológicos, enfim coisas que o ser 

humano elaborou, reproduziu e ainda produz de forma simbólica e material ao longo de sua trajetória de 

vida.

Dados históricos sobre os municípios

 Lajeado/TO

Há aproximadamente 140 anos, a região localizada a 52 quilômetros da capital do atual estado do 

Tocantins, Palmas, entre o rio Tocantins e a Serra do Lajeado, com paisagens naturais ricas em recursos 

hídricos atraiu quantidade significativa de migrantes nordestinos. Época em que a criação do estado do 
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27

Tocantins não passava de um sonho distante que povoava a mente dos moradores do antigo norte 

goiano.

Os migrantes nordestinos se fixaram na referida área que pertencia à Piabanha, atual Tocantínia, e 

iniciaram o ciclo de acontecimentos que resultou na criação do atual município de Lajeado, no início da 

década de 1990. 

Os relatos de alguns moradores sugerem que a família Rodrigues Nogueira foi uma das pioneiras 

a se estabelecerem na região, às margens do córrego Lajeadinho.

Acervo: UNITINS/NUTA, 27/05/2010.

Senhora Margarida Pereira dos Santos, a Tia Gaída.Senhora Margarida Pereira dos Santos, a Tia Gaída.

[...] a história que eu ouvia meu avô 

e meu pai contarem foi que por volta 

de 1870 chegaram aqui às margens 

do córrego Lajeadinho um moço 

chamado Sergio Nogueira, ele veio 

da Bahia (Trecho do depoimento da 

Senhora Margarida Pereira dos 

Santos, 55 anos, conhecida popular-

m e n t e  c o m o  Ti a  G a í d a ,  a  

UNITINS/NUTA em 25 de janeiro de 

2010).
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Naquela época, as pessoas utilizavam a navegação pelo rio Tocantins e a montaria em cavalos e 

jumentos para alcançarem os centros urbanos mais próximos. Em Piabanha, atual Tocantínia e mesmo 

no antigo povoado de Lajeado, a subsistência dos seus moradores era assegurada pelo cultivo de arroz, 

feijão, milho, algodão, mandioca, cana-de-açúcar e pela criação de animais, sobretudo, o gado bovino. 

Segundo relatos de alguns moradores, Justiniano Sales Monteiro (neto do Senhor Sergio 

Nogueira), foi o precursor da localidade que deu origem à atual cidade de Lajeado. Em dado momento 

quando Justiniano casou-se, mudou para uma localidade na confluência do córrego Lajeado à margem 

direita do rio Tocantins, local onde posteriormente cresceu o povoado, recebendo o nome Barra do 

Lajeado e depois Povoado de Lajeado.

Aos poucos o povoado cresceu, e devido às atividades comerciais e de navegação praticadas por 

Justiniano Monteiro e seu filho Sebastião Monteiro (popularmente conhecido como Batu) o lugar 

tornou-se um importante ponto de apoio para a navegação no rio Tocantins.

Acervo: Margarida Pereira dos Santos.

Justiniano Sales Monteiro e sua esposa Brígida Nunes Carvalho.Justiniano Sales Monteiro e sua esposa Brígida Nunes Carvalho.
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Justiniano era comerciante [...] Levava peles de 

animais, toucinho de porco, coco babaçu [...] 

para as indústrias de Carolina, Marabá e de 

outras regiões descendo o rio Tocantins. O filho 

dele, o Batú era piloto sem nenhuma formação 

técnica, mas tinha conhecimento do local [...] os 

barcos paravam aqui em Lajeado pra ele subir 

essas cachoeiras [...] ele levava um barco até 

Porto Nacional e voltava com esse barco até [...] 

Lajeado. (Trecho do depoimento da Senhora 

Maria Nezina Ribeiro da Silva, 77 anos de idade, 

bisneta de Sérgio Nogueira e sobrinha de 

Justiniano Sales Monteiro, aos pesquisadores da 

UNITINS/NUTA em 26/01/2010).

Acervo: UNITINS/NUTA, 26/01/2010

Senhora Maria Nezina, 77 anos, bisneta do Senhor Sérgio Nogueira.Senhora Maria Nezina, 77 anos, bisneta do Senhor Sérgio Nogueira.

Com a descoberta de ouro foram 

alteradas as relações sócio-econômicas 

e, inevitavelmente, atraíram-se novos 

moradores.

Ouro aqui sempre teve! As pessoas tiravam 

sempre um pouco de ouro [...] sempre chegava um 

com a bateia e tirava ouro. E daí foi chegando 

mais gente... Teve uma época em que juntou muita 

gente e extraíam ouro e diamante [...] (Trecho do 

depoimento da Senhora Maria Nezina Ribeiro da 

Silva, aos pesquisadores da UNITINS/NUTA em 

26/01/2010).
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A circulação da notícia da descoberta de ouro nas redondezas do povoado provocou a corrida de 

muitas pessoas para Lajeado, isso contribui para o surgimento das primeiras casas comerciais.

A descoberta do ouro ajudou para que viessem pessoas para o povoado. Muitas pessoas 

vieram por causa do garimpo. E isso foi importante também para o surgimento de algumas 

lojas, como as que vendiam tecidos (Trecho do depoimento do Senhor Tomás Aquino Gomes, 

54 anos, concedida a UNITINS/NUTA em 26/01/2010).

Lajeado foi distrito de Tocantínia até 1991, ano no qual foi realizado plebiscito para sua emanci-

pação e no ano seguinte foram realizadas as primeiras eleições para vereadores e prefeito. Os eleitos 

para os poderes Legislativo e Executivo tomaram posse em 1º de janeiro de 1993, ocasião em que o 

município foi instalado oficialmente.

Miracema do Tocantins/TO

O rio Tocantins foi uma das principais vias de penetração e povoamento do antigo Norte goiano. 

Às suas margens surgiram povoados, que mais tarde se tornaram cidades, para darem suporte à navega-

ção ou para a instalação de pessoas que buscavam terras propícias para o cultivo, para a criação de gado, 

a pesca, a caça e a exploração mineira.

Nesse processo, surgiram às margens do rio Tocantins dois núcleos populacionais, o mais antigo 

era chamado Vila de Piabanha, localizada na margem direita do rio Tocantins, e que em 20 de janeiro de 

1936 recebeu o nome de Tocantínia. Na margem esquerda, nos primeiros anos do século XX, deu-se 

início à formação de outro povoado que recebeu o nome de Bela Vista e que mais tarde veio a se tornar a 

cidade de Miracema do Tocantins, tendo como moradores pioneiros, entre outras, as famílias dos 

senhores Pedro Praxedes e Temístocles de Araújo Sardinha. 

As mercadorias oriundas do norte, nordeste e sul do país, que chegava ao porto de Bela Vista pelo 

rio Tocantins abastecia o comércio local que se expandia em função da exploração de cristal na região e 

com a chegada de novos moradores. Naquele período, se desenvolvia atividades comerciais, sobretudo, 

a base de troca de mercadorias.
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Senhora Adalgisa Noleto Pena.Senhora Adalgisa Noleto Pena.

Naquele tempo meu pai, Antonio Pinheiro Noleto, trazia aquelas peças de tecidos pra trocar por pele de animais silvestres, pele 

de boi e penas de ema. Naquele tempo não tinha fiscalização, quem quisesse podia matar um animal. Meu pai veio para 

Piabanha em 1929 e nesse ano [...] casou-se com a minha mãe [...] aí vieram morar aqui [...] (Trecho do depoimento da Senhora 

Adalgisa Noleto Pena, 77 anos de idade, concedida aos pesquisadores da UNITINS/NUTA, em 29/07/2009).

O próprio meio natural e seus recursos 

foram fatores preponderantes que atraíram novos 

moradores para Bela Vista, conforme acrescen-

tou Dona Adalgisa Pena.

[...] aqui era um lugar muito bonito, dizem que era plano e 

por isso achavam muito bonito. Tanto foi que eles deram o 

nome de Bela Vista [...] As pessoas atravessavam o rio pra 

passear mesmo, aí achavam bonito e iam se aglomerando, 

iam chamando outras pessoas [...] (Trecho de depoimento 

da Senhora Adalgisa Noleto Pena, concedida aos pesquisa-

dores da UNITINS/NUTA, em 29/07/2009).

Acervo: UNITINS/NUTA, 29/07/2009.
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O crescimento populacional e econômico foi determinante para a elevação de Bela Vista à catego-

ria de Distrito, em 25 de novembro de 1920 pela Lei Municipal nº 02, votada pela Câmara de Vereadores 

de Couto Magalhães. Anos mais tarde, dada a sua importância política e econômica, a localidade foi 

elevada a Município sob a denominação de Miracema do Norte, pela Lei Estadual nº 120 de 25 de 

agosto de 1948, sendo instalado em 1º de janeiro de 1949.

Nos anos seguintes, Miracema do Norte experimentou acentuado crescimento populacional e 

econômico que veio a se intensificar, sobretudo, com a construção da rodovia federal BR-153, a Belém-

Brasília. Com a implantação do transporte urbano regular as ruas foram asfaltadas, o comércio e demais 

setores da economia se desenvolveram e profissionais qualificados, em especial na área da saúde, se 

estabeleceram em Miracema.

Na década de 1980 aconteceram dois fatos que marcaram a história daquela cidade. O primeiro 

ocorreu em 1980, ano em que Miracema foi atingida pela enchente do rio Tocantins. A força da água 

provocou o desabamento de residências e desabrigou várias famílias. Esse fato influenciou para que, 

posteriormente, a ocupação do espaço urbano fosse dividida em “cidade baixa” e “cidade alta”. Até 

1980 existia apenas a parte 

baixa da cidade, mas, após a 

enchente de 80, muitos 

moradores, com receio de 

serem novamente atingidos 

por outra cheia do rio 

Tocantins, construíram suas 

casas no local onde atualmen-

te denominam como “cidade 

alta”. 

As fotografias abaixo 

“congelaram” no tempo a 

memória dessa catástrofe 

natural e são, por isso, referên-

cias materiais para que os 

miracemenses relembrem a 

“grande enchente”.

Acervo da Senhora Nélia Vasconcelos.

Rua Osvaldo Vasconcelos. Miracema, fevereiro de 1980.Rua Osvaldo Vasconcelos. Miracema, fevereiro de 1980.

O segundo fato ocorreu em 1988, ano em que foi criado o estado do Tocantins e Miracema do 

Norte foi escolhida para ser a Capital Provisória, momento em que ela passou a chamar-se Miracema do 

Tocantins. Miracema foi Capital entre o período de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro do mesmo 

ano, quando foi instalada, em Palmas, a Capital definitiva do Estado do Tocantins. 

Nesse período, o governo construiu residências para os funcionários públicos, reformou prédios 

para acomodar as repartições publicas, asfaltou ruas, aumentou linhas telefônicas e a rede bancária, 

construiu o hospital regional e abriu várias oportunidades de emprego para os moradores de Miracema. 

Essas ações atraíram pessoas de outras localidades que chegavam ao município diariamente e o número 

de casas aumentou consideravelmente na “cidade alta”, por ser o espaço geográfico mais propício às 

grandes construções.

E, assim, Miracema do Tocantins experimentou novo crescimento econômico e populacional.

Avenida Tocantins durante a enchente. Miracema, fevereiro de 1980.Avenida Tocantins durante a enchente. Miracema, fevereiro de 1980.

Acervo da Senhora Nélia Vasconcelos.
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Filadélfia/TO

No início da segunda metade do século XIX o Senhor Filadélfio Antônio de Noronha e sua esposa, 

Dona Maria Gonçalves de Lima, se instalaram nas proximidades do local onde se iniciou a formação do 

povoado que originou a cidade de Filadélfia. Fixaram moradia em uma localidade que denominou de 

fazenda Filadélfia e trabalharam com a criação de gado e outros animais. Eles não tiveram filhos, mas 

criaram seus sobrinhos Estevam Luís Tavares e Francisco Luís Tavares.

Estevam Luis Tavares.Estevam Luis Tavares.

Acervo da Família Tavares.

Após a chegada dessa família precursora, novas famílias 

fixaram suas moradias de forma dispersa nas proximidades da 

fazenda Filadélfia, às margens do rio Tocantins, mas ainda sem a 

configuração de um povoado.

A formação do povoado iniciou por volta de 1919, ano em 

que chegou àquele local o Senhor Otaviano Pereira de Brito, 

agente fiscal da prefeitura de Boa Vista, atual Tocantinópolis, e 

também agente fiscal do estado de Goiás, designado para assu-

mir a chefia do posto fiscal “Dos Paulas”. O posto foi instalado 

na fronteira com a cidade de Carolina (MA), pela margem direita 

do rio Tocantins, e fazia parte da rota fluvial que ligava as cidades 

do sul de Goiás à região Norte e Nordeste do país, portanto, um 

ponto estratégico para arrecadação de impostos. 

A partir de então novas famílias se estabeleceram naquela 

localidade, dentre elas a do Senhor Francisco Luis Tavares. Ao 

lugar deram o nome de Filadélfia em referência à fazenda do 

senhor Filadélfio Antônio de Noronha.

Em função do crescimento populacional, da localização 

estratégica e da sua importância para a economia local e regional, 

o povoado de Filadélfia foi elevado à categoria de Vila e a partir 

de 1933 foi administrado por subprefeitos, o que perdurou até 

1948, ano em que foi elevada à categoria de cidade pela Lei 

Estadual nº. 154 de 08 de outubro de 1948.

O primeiro subprefeito foi Francisco Luis Tavares, que 

exerceu esse cargo entre os anos de 1933 e 1945. Nos três anos 

seguintes a Vila teve mais quatro subprefeitos, dentre eles 

Dotorveu Maranhão Machado, que foi também o primeiro 

prefeito nomeado. Dotorveu Machado deixou o cargo em 1949, 

ano em que foi eleito Raimundo Franco de Sousa.

Francisco Luis Tavares e sua Esposa.Francisco Luis Tavares e sua Esposa.

Dotorveu Maranhão Machado.Dotorveu Maranhão Machado.

Acervo da Família Tavares

Acervo da Família Machado.
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O porto de Filadélfia foi de fundamental importância para as atividades comerciais da cidade e 

região. Através dele eram escoadas mercadorias dos municípios vizinhos do lado goiano, com destino 

ao estado do Maranhão e, no caminho inverso, era ponto de entrada das mercadorias dos estados do 

Maranhão e Pará. No entanto, essa movimentação comercial foi reduzida após a construção da rodovia 

Belém-Brasília.

A partir da década de 1970, Filadélfia passou a acompanhar a movimentação de carros e cami-

nhões que atravessavam seu território. Casas comerciais foram instaladas nas principais ruas e avenidas 

da cidade e algumas pousadas foram construídas para hospedar os viajantes.

Na década seguinte um novo acontecimento alteou a vida naquela cidade. A cheia do rio Tocantins 

ocorrida no ano de 1980 atingiu vários municípios instalados em suas margens, como Filadélfia. A 

enchente causou a inundação de boa parte dessa cidade, desabando várias casas e desabrigando muitas 

Balsas e embarcações no Porto de Filadélfia.Balsas e embarcações no Porto de Filadélfia.

Acervo de Pedro Iran Pereira Espírito Santo.
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famílias. Após esse transtorno, os moradores atingidos construíram novas residências, retomaram 

suas atividades cotidianas e Filadélfia continua sua história às margens do rio Tocantins.

Moradores de Filadélfia ao abandonarem suas casas em função da cheia de 1980.Moradores de Filadélfia ao abandonarem suas casas em função da cheia de 1980.

Acervo de Ianêd Medeiros de Sousa.
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Barra do Ouro/TO

Boa parte das cidades erguidas às margens dos grandes rios teve, originalmente, a navegação 

como elemento agregador de pessoas. Em uma época em que a maioria das cidades ainda não possuía 

ligações rodoviárias, a população do antigo norte goiano utilizava os rios como vias de integração, para 

o transporte de pessoas e cargas.

Em Barra do Ouro, tudo começou por volta da década de 1950, a partir de um porto a margem 

direita do rio Tocantins que servia de travessia e parada para os viajantes que iam ou retornavam de 

localidades vizinhas do Estado do Maranhão. Com essa movimentação as pessoas começaram a se 

estabelecerem no porto e ali construíram suas casas e iniciaram atividades comerciais.

[...] Barra do Ouro era um lugarejo [...] Um porto para embarcações no rio Tocantins [...] 

Naquela época todos nós vivíamos em torno de Carolina [...]. Quem ia pra Araguaína tinha 

que passar por aqui, descer pelo rio e chegar a Araguaína [...] Tão logo, mais ou menos em 

58 [...] nós criamos o povoado Barra do Ouro [...]. Na beira do rio Tocantins [...] Aqui era 

uma área eminentemente rural [...], vivíamos da produção agrícola, da pesca e da vida 

ligada à Carolina, pois tudo que nós produzíamos, levávamos para Carolina [...] (Trecho do 

depoimento do Senhor Nermízio Machado de Miranda, 66 anos de idade, primeiro prefeito 

eleito de Barra do Ouro, aos pesquisadores da UNIINS/NUTA em 13/08/2008).

A movimentação ficou ainda mais intensa depois da descoberta de diamantes nas proximidades 

do porto, na década de 1960. No entanto, a baixa produtividade do garimpo fez com que algumas 

pessoas abandonassem essa atividade e se fixassem nas proximidades do porto. O povoado recebeu o 

nome de Barra do Ouro devido a essa atividade mineira, conforme relata o Senhor Nermízio Machado 

de Miranda.
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O nome Barra do Ouro veio da seguinte história: tinha o 

garimpo das Coam aqui pertinho. Naquele tempo [...] a 

exploração era de diamante, não era de ouro [...] O nome de 

Barra do Ouro foi levado a partir do período desse garimpo 

[...] quando o garimpo foi extinto, algumas pessoas ficaram 

por aqui. Um deles ficou situado na barra do rio Ouro, era 

um brejo aqui perto que chamavam de “brejo da barra da 

aldeia”. Ele passou a explorar esse brejo [...] e encontrou 

sinais de ouro [...]. Um dia ele encontrou uma pedrinha. Era 

uma pedra que tinha uma pepita de ouro. Essa pedra gerou 

o nome de Barra do Ouro, Barra de Ouro [...] aí nós 

colocamos o nome de Barra do Ouro, e isso, logo depois, 

mudou o nome do brejo pra Barra do Ouro [...] Então essa é 

a história que eu conheço e que meus pais conheceram... 

(Trecho do depoimento do Senhor Nermízio Machado de 

Miranda, aos pesquisadores da UNIINS/NUTA em 

13/08/2008).

Senhor Nermízio Machado de Miranda.Senhor Nermízio Machado de Miranda.

Acervo: UNITINS/NUTA 13.08.2008.

Ribeirão Barra do Ouro ao desaguar no rio Tocantins.Ribeirão Barra do Ouro ao desaguar no rio Tocantins.

Acervo: UNITINS/NUTA 13.08.2008.
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Nas décadas seguintes, a abertura de estradas possibilitou a localidade de Barra do Ouro estabele-

cer relações econômicas e políticas com outras cidades, como Araguaína. Foi um período de integração 

daquela região com o eixo rodoviário da BR-153.

Construção de ponte durante a abertura da estrada que liga Barra do Ouro à Carolina, em 1977.Construção de ponte durante a abertura da estrada que liga Barra do Ouro à Carolina, em 1977.

Arquivo particular de Nermízio Miranda.

A cheia do rio Tocantins em 1980 também atingiu o município de Barra do Ouro. A enchente 

inundou a localidade e desabrigou os moradores, que se instalaram em áreas mais altas. Ao final desse 

período de cheia, depois de contabilizar os prejuízos, alguns moradores retornaram às suas casas. 

Outros, porém, resolveram reconstruírem suas residências em um local mais alto. E com isso, iniciou-

se um novo núcleo habitacional no povoado, a distância de três quilômetros da margem do rio 

Tocantins, e, assim, o povoado foi dividido em parte alta, “Nova Barra do Ouro”, e parte baixa, “Barra 

do Ouro Velha”.

A emancipação política de Barra do Ouro aconteceu em 1996, tendo como primeiro prefeito o 

Senhor Nermízio Machado de Miranda. Desde então, o município recebe empreendimentos agrícolas, 

como fazendas para criação de gado e para plantio de soja, cujas atividades deram novos rumos para a 

economia local e trouxeram novos moradores para o município.
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Conforme mencionamos anteriormente, após a promulgação da Constituição Federal de 1988 o 

patrimônio passou a designar uma gama de expressões e objetos ligados à cultura, os quais podem ser 

de natureza material ou imaterial, tangíveis ou intangíveis. E, assim, a noção de patrimônio histórico e 

artístico deu lugar à noção de patrimônio cultural.

O patrimônio histórico e cultural compreende realizações econômicas, sociais, políticas e as 

próprias expressões e manifestações culturais de cada povo que, no decorrer do tempo histórico, vão 

sendo alteradas pelos efeitos das transformações e evoluções pelas quais passam as sociedades.

No entanto, esses patrimônios, de certa forma, são transmitidos de geração para geração e geram 

nas pessoas, que com eles se identificam, um sentimento de identidade e de reconhecimento de suas 

próprias manifestações culturais, dando continuidade aos objetos materiais e as tradições passadas. 

Foi a partir dessa noção, que o NUTA levantou e registrou um acervo de referências que expõe os 

patrimônios materiais e imateriais dos municípios de Miracema do Tocantins, Lajeado, Filadélfia e 

Barra do Ouro.

Patrimônio material
O patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua 

natureza, como, histórico, artístico, arqueológico, paisagístico, paleontológico e etnográfico. Ele ainda 

pode ser dividido em bens imóveis (núcleos urbanos, sítios arqueológicos, paisagísticos e bens indivi-

duais) e móveis (coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivís-

ticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos).

As edificações são como livros que contam histórias, porém, enquanto nos livros são as palavras 

que nos trazem significados, nos edifícios são as formas, os materiais, os contextos espaciais que 

podem nos dizer muitas coisas acerca de um determinado povo e de um determinado lugar (Galeffi, 

2010).

Patrimônio histórico e culturalPatrimônio histórico e cultural
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Casario da Rua Sebastião Sales Monteiro em Lajeado/TO.Casario da Rua Sebastião Sales Monteiro em Lajeado/TO.

Casa pertencente ao Senhor Armando Resende, construída no final da década de 1940 e localizada no centro da cidade de Miracema do 
Tocantins/TO.
Casa pertencente ao Senhor Armando Resende, construída no final da década de 1940 e localizada no centro da cidade de Miracema do 
Tocantins/TO.

Acervo: UNIINS/NUTA: 28/01/2010.

Acervo: UNIINS/NUTA, 10/08/2009.
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Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, construída na década de 1940 em Filadélfia .Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, construída na década de 1940 em Filadélfia .

Construção vernacular, erguida com paredes de adobe, madeiramento roliço 
e coberta com a palha da palmeira Piaçava, Barra do Ouro/TO.

Construção vernacular, erguida com paredes de adobe, madeiramento roliço 
e coberta com a palha da palmeira Piaçava, Barra do Ouro/TO.

Acervo: UNITINS/NUTA, 15/04/2008.

Acervo, UNITINS/NUTA: 24/09/2008.
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Também podem ser considerados 

como bens móveis os objetos de uso 

doméstico, obras de artes, instrumentos 

musicais, máquinas e equipamentos, 

moedas, mobiliários de uma determinada 

época e outros utensílios que compõem um 

acervo de referências do patrimônio 

material de uma sociedade e a própria 

cultura de um determinado tempo histórico 

ou de um lugar.

Prensa para enxugar a massa de mandioca durante o processo de fabricação 
de farinha, Lajeado/TO.

Prensa para enxugar a massa de mandioca durante o processo de fabricação 
de farinha, Lajeado/TO.

Projetor de 16mm que pertencia ao Cine Operário de 
Miracema do Tocantins/TO. 

Projetor de 16mm que pertencia ao Cine Operário de 
Miracema do Tocantins/TO. 

Engenho para moagem de cana de açúcar, município de 
Filadélfia/TO.

Engenho para moagem de cana de açúcar, município de 
Filadélfia/TO.

Acervo: UNITINS/NUTA, 29/01/2010.

Acervo: UNITINS/NUTA, 29/01/2010.

Acervo: UNITINS/NUTA, 21/04/2008.
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As moedas antigas são bens móveis que refletem o modo de pensar de um determinado povo e de 

sua época. Nelas podemos observar aspectos políticos, econômicos, tecnológicos e culturais. Nas 

imagens em destaque, moedas do século XVIII encontradas pela família da senhora Maria Aparecida 

Reis da Silva em Barra do Ouro/TO.

Como se pôde perceber, a riqueza cultural se manifesta nos velhos casarões ou nas edificações 

antigas, assim como nos objetos e utensílios de uso cotidiano, que em si consolidam costumes e 

tradições, herança dos nossos antepassados e âncoras da nossa própria história.

Acervo: UNITINS/NUTA 26/08/2008.

Frente.Frente. VersoVerso

Frente.Frente. VersoVerso
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Patrimônio imaterial
O patrimônio imaterial, por sua vez, abrange as práticas, representações, expressões, conheci-

mentos e técnicas, assim como os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes são associados, e 

que as populações reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. 

Ao contemplar as heranças culturais intangíveis (aquelas que não podemos tocar, mas que se 

encontra em nossos imaginários), o conceito de patrimônio se tornou um pouco mais complexo, supe-

rou a concepção histórica do patrimônio cultural em favor de uma concepção que busca contemplar 

todas as expressões e manifestações de vida de uma determinada sociedade. E, desde então, os patrimô-

nios materiais e imateriais são entendidos como um conjunto único e coerente de manifestações múlti-

plas, complexas e profundamente interdependentes dos inúmeros componentes da cultura de um 

determinado grupo social. 

A culinária de um grupo de pessoas é criada em um processo histórico que articula um conjunto de 

elementos referenciados na tradição, no sentido de criar algo particular, singular e reconhecível (Maci-

el, 2006). 

Dona Sebastiana Borges de Miranda e sua filha Rita de Cássia Borges ao fabricarem doce do 
palmito da palmeira Babaçu, município de Miracema/TO.

Dona Sebastiana Borges de Miranda e sua filha Rita de Cássia Borges ao fabricarem doce do 
palmito da palmeira Babaçu, município de Miracema/TO.

Acervo: UNITINS/NUTA.

A fabricação de doces 

caseiros, de rapaduras e de 

farinha de mandioca são 

expressões do patrimônio 

gastronômico e da identi-

dade, muito comuns entre 

as populações do contexto 

regional.
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Acervo: UNITINS/NUTA, 18/08/2009.

Acervo: UNITINS/NUTA, 18/08/2009.

...e o Senhor Antônio Pereira da Silva ao fabricar farinha de mandioca, município de Miracema do Tocantins....e o Senhor Antônio Pereira da Silva ao fabricar farinha de mandioca, município de Miracema do Tocantins.

Nas imagens, o Senhor Gerdion Gonçalves de Morais ao fabricar rapadura...Nas imagens, o Senhor Gerdion Gonçalves de Morais ao fabricar rapadura...
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Acervo: UNITINS/NUTA, 25/01/2010.

A artesã Maria Elza de Oliveira ao moldar um vaso, município de Lajeado/TO.A artesã Maria Elza de Oliveira ao moldar um vaso, município de Lajeado/TO.

As ar tes  cerâmicas  

trabalham na manufatura de 

objetos utilizando da argila, da 

areia, entre outros, para dar 

origem a utensílios, peças 

ornamentais, urnas funerárias e 

os mais variados produtos da 

imaginação humana. A argila e 

os elementos de liga devem ser 

cuidadosamente escolhidos e o 

manejo deve ser paciente, 

porque ela oferece tantas 

possibilidades, variações e até 

rupturas após a queima.
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Acervo: UNITINS/NUTA, 25/01/2010.

Peças manufaturadas pela artesã Maria Elza de Oliveira, 
município de Lajeado/TO.

Peças manufaturadas pela artesã Maria Elza de Oliveira, 
município de Lajeado/TO.



Acervo: UNITINS/NUTA 22/04/2008.

A renda de bilros é uma das 

mais ricas manifestações do 

patrimônio imaterial brasileiro, 

preservada graças às pessoas 

como Dona Benedita Araújo da 

Silva, residente no Distrito de 

Bielândia, em Filadélfia, que 

aprendeu a rendar através dos 

ensinamentos de sua mãe e de sua 

avó, e que continua a exercer seu 

ofício com habilidade, destreza e 

criatividade.
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Acervo: UNITINS/NUTA, 19/08/2009.

Descaroçar, cardar e fiar o algodão faz parte do 

cotidiano e das heranças culturais de muitas famílias 

na região dos empreendimentos.
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Acervo: UNITINS/NUTA, 19/08/2009.

Acervo: UNITINS/NUTA, 24/08/2008.

Dona Aldenora dos Santos França ao fabricar um cesto 
com palha de Babaçu, município de Filadélfia/TO.

Dona Aldenora dos Santos França ao fabricar um cesto 
com palha de Babaçu, município de Filadélfia/TO.

Cestos e chapéus confeccionados pela artesã Maria de Nazaré Silva de Sousa, residente em Barra do Ouro/TO.Cestos e chapéus confeccionados pela artesã Maria de Nazaré Silva de Sousa, residente em Barra do Ouro/TO.

O saber fazer trançados, 

como cestos, abanos, bolsas, 

chapéus e outros utensílios, 

que são confeccionados 

principalmente com a utiliza-

ção da palha das palmeiras de 

Babaçu e Buriti, também 

fazem parte do cotidiano das 

pessoas na região dos empre-

endimentos.
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Acervo: UNITINS/NUTA, 21/04/2008.

Acervo: Prefeitura Municipal de Miracema do Tocantins 09/08/09.

Devotos do Divino Espírito Santo ao percorrerem as ruas da cidade de Filadélfia/TO.Devotos do Divino Espírito Santo ao percorrerem as ruas da cidade de Filadélfia/TO.

Cavalgada dos devotos do Senhor do Bonfim em Miracema do Tocantins/TO.Cavalgada dos devotos do Senhor do Bonfim em Miracema do Tocantins/TO.

A devoção religiosa gera diversas 

manifestações culturais no Brasil, 

momentos de fé, adoração, festa, 

confraternização e de solidariedade. 

Espaços simbólicos onde as pessoas se 

encontram e reencontram a cada ano, 

não só para saudar e adorar aos santos, 

mas também para solicitar e agradecer 

às bênçãos alcançadas.
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Lugares de memória
As relações que as sociedades humanas estabelecem 

com a natureza são expressas através da atribuição de valores 

e de significados a certos elementos que estão presentes nesse 

meio, mas também pelo uso que a comunidade atribui ao 

lugar. E incluem, ainda, os locais que são significativos por 

servirem como âncoras da memória e da história do grupo, 

como o Morro do Segredo em Lajeado, a praia Mirassol em 

Miracema do Tocantins, o rio Tocantins e um pé de Pequi 

localizado no centro de Lajeado, no início da formação 

daquela cidade as pessoas se reuniam sob sua sombra para 

festejarem, brincarem ou para um “simples” bate-papo.
Imagem aérea da praia Mirassol, Miracema do Tocantins.Imagem aérea da praia Mirassol, Miracema do Tocantins.

Morro do Segredo em Lajeado.Morro do Segredo em Lajeado.
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Acervo do MIRA Jornal. Acervo: UNITINS/NUTA, 20/08/2008.

Pescadores em canoa a remo no rio Tocantins, município de Barra do Ouro.Pescadores em canoa a remo no rio Tocantins, município de Barra do Ouro.

Acervo: UNITINS/NUTA, 28/01/2010.
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As memórias são importantes registros vividos que partem das lembranças e eternizam lugares 

como referências e cenários para uma constante visita ao passado, trazendo para si, os mais diversos 

sentimentos documentados e aflorados em narrativas, sonhos e percepções (Andrade, 2008).

Acervo: UNITINS/NUTA, 29/01/2010

Pequizeiro localizado na Rua Sebastião Sales Monteiro em Lajeado.Pequizeiro localizado na Rua Sebastião Sales Monteiro em Lajeado.
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Compreende áreas de importância preservacionista e histórica, beleza cênica, enfim, áreas que 

transmitem à população a importância do meio natural para que nos lembremos quem somos, o que 

fazemos e de onde viemos.
Acervo: UNITINS/NUTA, 26/01/2010.

Acervo: UNITINS/NUTA, 21/04/2008.
Acervo: UNITINS/NUTA, 31/08/2008.

Rio Tocantins, no município de Lajeado/TO.Rio Tocantins, no município de Lajeado/TO.

Ribeirão Arraias, município de Filadélfia/TO.Ribeirão Arraias, município de Filadélfia/TO.
Cega Machado, árvore nativa do cerrado, município de 

Miracema do Tocantins/TO.
Cega Machado, árvore nativa do cerrado, município de 

Miracema do Tocantins/TO.
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Patrimônio naturalPatrimônio natural



Há pelo menos 600 milhões de anos atrás a terra é habitada por seres vivos, grande parte deles foi 

extinta e não deixou vestígios de sua existência. Porém, outros, por uma combinação de fatores 

ambientais e componentes da própria constituição corporal foram preservados. 

Para a paleontologia, fóssil restringe-se a elementos tirados da terra que indiquem uma vida 

passada, ou seja, seres orgânicos animais e vegetais, ou vestígios deixados por eles que tenham ficado 

sepultados ou registrados nos sedimentos ou rochas da crosta. Para que uma peça seja considerada um 

fóssil ela obrigatoriamente deve ter passado por um processo de fossilização, ou seja, a ação de um 

conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que atuam no ambiente e que causam a 

fossilização de determinado elemento.

Todo e qualquer material fóssil é patrimônio da humanidade e é dever de todos nós zelarmos pelos 

mesmos. A Constituição brasileira de 1988, no seu Artigo 216, denomina os sítios paleontológicos 

como patrimônio cultural e, de acordo com o Decreto-Lei nº 4.146/42, estão legalmente protegidos 

pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

[...] os depósitos fossilíferos são propriedade da Nação e, como tais, a extração de 

espécimes fósseis depende da autorização prévia e fiscalização do Departamento Nacional 

da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura (Decreto-Lei nº 4.146/42, Artigo 1°).

Os fósseis não podem ser desperdiçados ou alterados principalmente porque são repositórios de 

informações sobre os seres do reino animal e vegetal que habitaram o nosso planeta e possibilitam 

estabelecer relações entre as condições climáticas passadas, presentes e futuras. 

Assim, buscamos através do Subprojeto de Paleontologia preservar o patrimônio paleontológico 

da região dos empreendimentos para conhecimento das gerações futuras e contribuir na formação de 

um conhecimento científico sobre a área atingida direta e indiretamente pela construção das pontes. As 

atividades de pesquisa possibilitaram a coleta de vestígios fósseis suficientes para a realização de 

estudos científicos e para representar o potencial paleontológico da região.

A pesquisa paleontológicaA pesquisa paleontológica
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Acervo: UNITINS/NUTA, 07/06/2010.

Fósseis vegetais encontrados no município de Filadélfia/TO.Fósseis vegetais encontrados no município de Filadélfia/TO.

Acervo: UNITINS/NUTA, 08/06/2010.

Fóssil vegetal encontrado no município de Barra do Ouro/TO.Fóssil vegetal encontrado no município de Barra do Ouro/TO.
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Coleta de fósseis vegetais no município de Filadélfia/TO.Coleta de fósseis vegetais no município de Filadélfia/TO.
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Acervo: UNITINS/NUTA, 29/01/2010.
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Fitofósseis.Fitofósseis.



Consiste na implementação de atividades educativas como a investigação, apropriação e valori-

zação cultural. Seu princípio básico é a experiência direta com os bens e fenômenos culturais, para se 

chegar à sua compreensão e valorização, num processo lúdico, interativo, dinâmico e contínuo de 

descoberta.

Através do registro da memória oral, dos saberes e fazeres, do levantamento e resgate de fontes 

documentais, arqueológicas e paleontológicas foi possível perceber um acervo de referências que 

expõe o patrimônio histórico e cultural dos municípios de Miracema do Tocantins, Lajeado, Filadélfia e 

Barra do Ouro. E é a partir da experiência e do contato direto com essas evidências e manifestações da 

cultura que a Educação Patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de conheci-

mento, apropriação e valorização de sua herança cultural (Horta et ali, 1999). 

Entendemos que a Educação Patrimonial pode ser um caminho viável para se preservar esses 

patrimônios. Assim, nossas ações educativas buscam formar multiplicadores que incentivem as gera-

ções atuais e as novas gerações a valorizarem e preservarem suas heranças históricas e culturais.

A Educação Patrimonial segue uma metodologia que tem como principal objetivo orientar na 

elaboração do planejamento de inúmeras ações que, além de prazerosas, podem ser instigantes.

Observação: Nesta etapa, podemos utilizar exercícios de percepção sensorial (visão, tato, olfato, 

paladar e audição) por meio de perguntas, experimentações, provas, medições, jogos de adivinhação e 

descoberta (detetive, por exemplo), etc., de forma que se explore, ao máximo, o bem cultural ou tema 

observado.

Registro: Com desenhos, descrições verbais ou escritas, gráficos, fotografias, maquetes, mapas, 

busca-se fixar o conhecimento percebido, aprofundando a observação e o pensamento lógico e intuiti-

vo.

Exploração: Análise de um bem cultural através de discussões, questionamentos, avaliações, 

pesquisas em outros lugares (como bibliotecas, arquivos, cartórios, jornais, revistas, entrevistas com 

familiares e pessoas da comunidade), desenvolvendo as capacidades de análise e espírito crítico, 

interpretando as evidências e os significados.

Apropriação: Recriação do bem cultural através de releitura, dramatização, interpretação em 

diferentes meios de expressão (pintura, escultura, teatro, dança, música, fotografia, poesia, textos, 
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filmes, vídeos, etc.), provocando nos participantes uma atuação criativa e valorizando assim o 

bem trabalhado.

A utilização desta metodologia desenvolve atividades que podem ampliar e transferir aos partici-

pantes o conhecimento sobre suas heranças culturais, estimulando a reflexão crítica, descoberta e uma 

atitude favorável à valorização e preservação do patrimônio cultural.
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Considerações finais

O estudo do Patrimônio Cultural possibilita refletir sobre a multiplicidade de identidades que 

compõem os povos, além de promover a compreensão da construção da história de cada um desses 

povos.

Estudar o Patrimônio Cultural das localidades brasileiras remete ao tempo passado e de modo 

muito peculiar esboça o conhecimento sobre a vida dos povos que já viviam aqui antes dos colonizado-

res e dos que imigraram para cá a partir da colonização.

Tanto os povos pré-históricos quanto os povos históricos deixaram fortes marcas de sua passagem 

no território brasileiro e, por meio de seus descendentes, essas marcas se transformaram e se transfor-

mam continuadamente em um legado que materializa a diversidade cultural e que constitui a riqueza 

dos patrimônios deste País.

Cada região, cada estado, cada cidade, cada povo, cada comunidade, contém em si heranças do 

seu próprio passado, traços culturais que continuam sendo vividos e transmitidos entre as gerações. 

Promover o resgate, o registro e a salvaguarda dos objetos materiais, dos costumes, das tradições, 

dos saberes e práticas culturais diversas, reconhecidas e legitimadas no seio das comunidades, através 

de pesquisas de campos, de levantamento de fotografias de épocas, de obras de restauro, são formas 

possíveis de preservar o encanto do passado, e no âmbito das ações de educação é possível ensinar uma 

criança a importância de sua valorização.

É por meio da relação com os tempos passados, com os objetos antigos que conectamos as nossas 

lembranças dos nossos bisavós, avós, nossos pais e ganhamos força para compreender e para viver o 

tempo presente.

Desse modo, o projeto de pesquisa desenvolvido nos municípios de Lajeado, Miracema do 

Tocantins, Filadélfia e Barra do Ouro traz aqui, nesta publicação, informações que testemunham o 

passado dessas localidades e presentifica ao seu público infantil e adulto com passagens de tempos idos, 

através de narrações e imagens de objetos, como signos que são, conferindo aos mesmos uma atmosfera 

propícia para reviverem suas próprias lembranças.
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Glossário

Herança cultural: é o conjunto de bens materiais e imateriais deixado por nossos antepassados e 
transmitido para as gerações futuras.

Bens culturais: em seu sentido mais amplo, compreende todo testemunho do homem e seu 
meio, apreciado em si mesmo, sem estabelecer limitações derivadas de sua propriedade, uso, antigüi-
dade ou valor econômico. Ou seja, é o resultado da ação do homem, fruto da relação que estabelece 
com a natureza e com os outros homens.

Conservar: implica manter a significação cultural de um bem, ou seja, agir de maneira a assegu-
rar sua manutenção e sua segurança e, também, prever sua destinação. 

Preservar: é toda ação empreendida no sentido de proteger e, portanto, impedir a degradação do 
bem, ou seja, pressupõe manter as características do bem cultural. A preservação é utilizada quando 
não é possível realizar a conservação.

Memória: é o ato de lembrar ou relembrar os acontecimentos do passado. É manter vivas as 
lembranças de fatos, de acontecimentos e de pessoas. É o processo de transmissão oral das histórias e 
estórias de um grupo de pessoas. 

Tradição: é a permanência das manifestações culturais, dos costumes e hábitos entre as gerações.
Identidade Cultural: são os valores, padrões de comportamentos, formas de viver, característi-

cas culturais que identifica um povo ou uma comunidade, e que os tornam semelhantes entre si.
Diversidade Cultural: são as diferentes formas de viver entre os povos ou culturas, que os 

tornam diferentes uns dos outros.
Lítico: é o termo usado pelos arqueólogos para designar os artefatos elaborados pelos povos 

primitivos a partir da rocha, ou seja, dos blocos de pedras. 
Artefato: qualquer objeto manufaturado; uma peça feita pelo homem com arte, a partir de suas 

idéias.
Arte: capacidade que tem o ser humano de pôr em prática uma idéia, valendo-se da sua habilida-

de de criar algum objeto de utilidade prática ou decorativa, a partir da matéria-prima disponível. 
Tombamento: é a forma de garantir a preservação dos patrimônios nacional, seja ele privado ou 

público, indicando as formas como o mesmo deve ser gerido. 
Tombar: é o ato de inscrever no livro do tombo, dando cadastramento e catalogação a bens que 

fazem parte de um determinado acervo.
IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional): é um órgão Federal, ligado 

ao Ministério da Cultura que tem por função zelar e proteger os bens culturais brasileiros, visando 
assegurar a preservação dos patrimônios pré-históricos e histórico-culturais pela e para as gerações 
atuais e futuras.
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