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Parauapebas, 17 de junho de 2017.

Sejam bem-vindos à Vila Paulo Fonteles.

Quem tiver oportunidade de folhear esta revista, terá a chance 
de conhecer um pouco do trabalho desenvolvido pela equipe do Programa 
de Educação Patrimonial do Projeto Serra Norte com a comunidade da 
Vila. Aliás! Todas as ações iniciadas em fevereiro de 2014 tiveram a 
participação intensa da comunidade! 

Nesta leitura você vai encontrar um panorama das atividades 
em Educação Patrimonial, bem como o signicado das iniciativas e de 
que maneira isto pode contribuir para a discussão de temas ligados à 
cultura, memória e história do lugar. 

Nós da equipe de Educação Patrimonial sentimos muito orgulho 
em entregar uma lembrança desses momentos especiais, onde a troca 
de conhecimentos e a escuta da comunidade se tornou prioridade. E por 
falar em diálogo com os moradores, nossa maior satisfação foi produzir 
um conteúdo a respeito da história da Vila Paulo Fonteles com a 
participação deles. Portanto, todas as informações contidas aqui, são 
fruto de uma parceria entre os técnicos do Programa e alguns antigos 
moradores, professores, alunos e membros da comunidade em geral.

A Vila Paulo Fonteles é de fato um lugar especial, que traz na 
sua história a marca de um povo trabalhador que contribui para o 
futuro da região com muito trabalho e esperança!

A equipe de Educação Patrimonial.



1. O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL
SERRA NORTE

O Programa de Educação Patri-
monial Serra Norte atendeu sete locali-
dades no município de Parauapebas: 
Parauapebas, Carajás, Palmares Sul e 
Palmares II, Vila Paulo Fonteles, Vila 
Sanção e a APA do Gelado. Apesar de 
terem sido constituídas por uxos 
migratórios recentes, cada uma tem um 
processo especíco de ocupação, 
originando diferentes paisagens e modos 
de vida: companytown, unidade de 
conservação ambiental, assentamentos 
do MST, vilas e cidades. Nesse contexto, é 
pertinente o reconhecimento das dinâ-
micas culturais e processos históricos que 
conferem identidade a cada uma das 
localidades. 

Acreditamos que o objetivo 
maior de um Programa de Educação 
Patrimonial é a valorização do Patrimô-
nio Cultural de seu público, onde Patri-
mônio Cultural é entendido enquanto o 
conjunto das Referências Culturais mais 
importantes para representá-lo. Tais 
referências podem ser lugares, celebra-
ções, ofícios, saberes, danças, mitos, 
comidas, etc. que constituem marcos da 

história e identidade das sociedades.

Para identicar as referências de 
cultura e identidade de um grupo é 
necessária a escuta dos sujeitos sociais 
para os quais tais marcos fazem sentido. 
Só assim é possível entender a dinâmica 
da produção da Cultura e a atribuição 
de valor simbólico às suas manifestações 
culturais, e a partir dessa compreensão 
propor ações de valorização desses 
marcos.

Portanto, Educação Patrimonial 
está associada à construção de processos 
pedagógicos que possam estreitar os 
vínculos de afeto existentes entre as 
comunidades e seu Patrimônio Cultural. 
Garantir esses vínculos, principalmente 
com as pessoas mais jovens, amplia as 
chances de preservação, iniciando ou 
fortalecendo processos de apropriação e 
valorização desse legado.  
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A metodologia do Programa de Educação Patrimonial Serra 
Norte para todas as localidades contempladas foi planejada em duas 
etapas:

Etapa I – Teve como objetivo construir um panorama sobre a 
história das localidades a partir da conversa com seus moradores.  
Naquele momento, buscamos coletar o máximo de informações para 
entender quais os principais fatos que determinaram o processo de 
ocupação das localidades. A chegada dos moradores e o que essas 
pessoas trouxeram consigo do lugar de onde vieram.

Ficamos atentos para ouvir dos moradores o que eles 
elegeram como marcos importantes da história de suas localidades e 
de sua identidade, para propormos ações de valorização de tais 
marcos.  Dessa maneira foi possível entender a dinâmica da produção 
da Cultura e a atribuição de valor simbólico às manifestações 
culturais. Importante não perder de vista que na metodologia de 
projeto pactuado, o público-alvo é ouvido para a concepção das 
ações, sendo isso um fator para potencializar os resultados armativos 
e a apropriação do projeto por seu público. Essa etapa foi realizada de 
fevereiro a agosto de 2014.

Etapa II - Teve como objetivo realizar ações educativas nas 
localidades contempladas pelo referido Programa, tendo a escola 
como lugar central das ações. As atividades convidaram a 
comunidade a pensar de que maneira a cultura de um lugar é o 
retrato dos seus habitantes. Suas histórias, memórias, costumes, 
manifestações de caráter artístico, culinária, são apenas alguns 
exemplos de temas que costumavam aparecer nas atividades 
propostas pela Equipe de Educação Patrimonial. E não só! Os 
conteúdos ligados à Arqueologia discutiram a presença dos primeiros 
grupos humanos na região, a importância da pesquisa arqueológica 
para nos ajudar a compreender como viviam nossos ancestrais, bem 
como, a diversidade da nossa cultura material ligada aos processos 
dinâmicos da Cultura ao longo do tempo. 

Como podemos perceber, a natureza das ações propostas no 
Programa de Educação Patrimonial do Projeto Serra Norte priorizou 
a diversicação de atividades, dessa forma, foram realizados ocinas 
com alunos e professores, mobilização da comunidade através de 
atividades que aproximaram os moradores à escola, exposições e 
produção de conteúdo relacionado à cultura, história e memória dos 
lugares contemplados pelo referido Programa que nessa etapa 
ocorreu de março a junho de 2016.

6

Uma das ruas da Vila Paulo 
Fonteles. E ao fundo a 
estrada que dá acesso ao 
Garimpo das Pedras.

Equipe de Educação Patri-
monial entrevista o Sr. José 
Rolin, um dos primeiros 
moradores da Vila.



1.1  Etapa I – Um olhar sobre a Vila: as pessoas
e suas histórias

Quando nos reunimos para construir e partilhar 
ideias e conhecimentos, podemos armar que estamos 
realizando uma ação educativa. Ao transpormos essa 
atitude para questões relacionadas à memória, cultura, 
história, identidade e outros assuntos ligados ao 
Patrimônio Cultural estamos tratando de Educação 
Patrimonial!

A Vila Paulo Fonteles faz parte das sete 
localidades contempladas pelo Programa de Educação 
Patrimonial Serra Norte iniciado em fevereiro de 2014 o 
qual tem como eixo norteador a valorização da história 
e da memória dos grupos sociais através de ações que 
possam discutir com a comunidade suas referências 
culturais que acabam por se constituírem marcos da 
identidade desses grupos.

No geral, essas referências culturais se mate-
rializam através de lugares, festas, danças, arquitetura, 
saberes, ofícios, entre outros. No entanto, identicar e 
valorizar essas formas de expressão, pressupõem a 
escuta das populações para as quais tais referências de 
identidade fazem sentido. Dessa maneira será possível 
entender a dinâmica da produção da cultura e a 
atribuição de valor simbólico por aqueles que as 
produzem. Só então, a partir do estudo desses 
componentes, foram propostas ações de valorização 
dos marcos que constituem representações da cultura 
desses grupos.

Na Vila Paulo Fonteles a escuta de seus 
moradores foi realizada em aproximadamente seis 

meses, nesse período, os técnicos em Educação 
Patrimonial do Programa, explicaram à comunidade o 
trabalho que seria desenvolvido, estabelecendo uma 
relação de conança com o público que se dispôs a 
contar suas memórias que fazem parte da história da 
Vila.

Foram ouvidos vários relatos, que ajudaram a 
equipe de Educação Patrimonial planejar as ações 
direcionadas a uma localidade construída sob a 
inuência do garimpo que com o passar do tempo se 
adaptou às transformações ocorridas na região.

Relatos de luta, superação das diculdades 
impostas muitas vezes pelo isolamento ou pelas 
condições nem sempre favoráveis que se apresentavam 
às pessoas vindas de outros lugares e que resolveram 
fazer do que hoje é a Vila de Paulo Fonteles o seu lar!

Histórias como a do casal José e Necy Rolim, 
naturais da Paraíba que enxergaram na região rica em 
recursos naturais, a oportunidade de iniciar um negócio. 
No início das suas trajetórias, vendiam gêneros de 
primeira necessidade aos garimpeiros que tentavam 
enriquecer com as pedras preciosas da área conhecida 
como “Garimpo das Pedras”.

 Após os primeiros anos, o casal Rolim superou as 
diculdades e construiu um pequeno comércio, xando 
residência na localidade que tempos depois foi 
batizada de Vila Paulo Fonteles, em homenagem a um 
político conhecido em todo o país pela sua luta na causa 
agrária, assassinado em junho de 1987.

Desde que chegou à região a 
família Rolim trabalha no 
ramo comercial. Nesta foto 
José Rolim exibe o ‘‘livro de 
ados’’ do seu Supermercado.
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A migração intensa na década de oitenta transformou o sudeste paraense no 
destino de milhares de pessoas que vinham de todos os lugares do Brasil atraídos 
pelas riquezas minerais e projetos que ofereceriam emprego e renda. 

Uma entrevista realizada no período de escuta que ilustra este processo 
migratório, é a do Sr. Marcelino Paliano da Cruz. Pioneiro da Vila Paulo Fonteles, 
chegou à região com o sonho de enriquecer no garimpo de Serra Pelada e foi 
testemunha do nascimento do Núcleo Urbano de Carajás e também de 
Parauapebas. Na época, Marcelino trabalhou nas obras iniciais de infraestrutura da 
área conhecida como Rio Verde, que mais tarde veio se tornar Parauapebas.

 Vindo do município de Codó no Maranhão, Marcelino da Cruz entrou para a 
estatística dos milhares de migrantes que ajudaram a compor o mosaico de 
inuências culturais das mulheres e homens atraídos para o Sudeste do Pará com o 
sonho de melhorar de vida.

A partir dos depoimentos coletados, pudemos conrmar a inuência da 
atividade mineral em atrair essas pessoas para a região. No caso especico de Paulo 
Fonteles o processo de ocupação da localidade se deu em dois momentos: o primeiro 
está ligado ao garimpo de pedras preciosas e no segundo momento, a chegada do 
Projeto Salobo que atraiu outras empresas e aumentou signicativamente a oferta 
de empregos e geração de renda na região.

Foi através do diagnóstico que também pudemos constatar a vocação da 
Vila para a agricultura familiar e o escoamento da produção excedente, 
organizada pela associação de produtores rurais que comercializa a produção nas 
feiras de Parauapebas. 

A importância da fase de diagnóstico, ou seja, o período de escuta dos 
moradores da localidade onde se pretende desenvolver um Programa de Educação 
Patrimonial está na recolha dos dados obtidos com os testemunhos dos 
entrevistados. Somente dessa maneira é que tivemos suporte para planejar as ações 
e direcionar ao público que se pretende atingir.

Marcelino Paliano da 
Cruz. Pioneiro do lugar e 
gura recomendada a 
quem deseja conhecer a 
história da Vila Paulo 
Fonteles.

Pátio da Escola Municipal 
Monteiro Lobato.
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1.2 Etapa II - Ações do Programa de Educação
Patrimonial Serra Norte na Vila Paulo Fonteles

Após a fase inicial de escuta da comunidade de 
Paulo Fonteles, o Programa se voltou para o 
planejamento e implementação das ações educativas.

As atividades planejadas pela equipe técnica do 
Programa de Educação Patrimonial do Projeto Serra 
Norte tiveram objetivos bem denidos, priorizando as 
temáticas e conteúdos voltados para a realidade do 
lugar. Dessa forma, a equipe obteve indicadores que 
possibilitaram avaliar a maneira como o público recebeu 
os assuntos discutidos nas atividades. 

O respeito à memória da localidade se traduziu 
nas ações que apresentavam Paulo Fonteles como um 
lugar inserido dentro do contexto histórico e social da 
região Sudeste do Pará. 

A relação de conança entre a comunidade e os 
técnicos do Programa de Educação Patrimonial do 
Projeto Serra Norte vinha sendo construída de maneira 
sólida desde a etapa do diagnóstico, por essa razão, antes 
mesmo das ações propostas pela equipe de Educação 
Patrimonial, o corpo docente da E. M. E. F. Monteiro 
Lobato convidou os técnicos do referido Programa a 
participarem do “Dia da Família na Escola”, evento que 
buscou a interação entre a comunidade e a escola.

As referidas atividades foram divididas em três
grandes eixos temáticos, separados em módulos:

 O Módulo I, tratou de reexões acerca dos 
conceitos de Cultura, Diversidade Cultural, Memória e 
Patrimônio Cultural. Nesse primeiro módulo foram 
discutidas as diferentes formas que os grupos humanos 
constroem e compartilham símbolos e sentidos sobre o 
mundo em que vivem, elaborando as denominadas 
“práticas culturais”. Essas diferentes formas de existir e 
interagir com a natureza constituem a Diversidade 
Cultural da humanidade, onde as trocas culturais entre 
os grupos humanos podem ser entendidas como riqueza 
para a humanidade. 

Cultura é tudo aquilo que não nasce 
conosco, é o que vamos aprendendo ao 

longo do tempo!
Ela está em um ritmo que dançamos, e 

está em uma ferramenta que utilizamos.

Dentre as atividades propostas nesse módulo, a 
ocina “Postal da Minha Cidade” convidou os 
participantes a olharem para o lugar onde moram de 
uma outra forma. Ao utilizar o recurso do desenho e a 
produção textual para que fosse descrita a paisagem da 
Vila Paulo Fonteles, os alunos recorreram as suas 
lembranças para selecionar o que mais representa o 
lugar onde vivem em termos de paisagem.

Cartaz produzido por 
Vitória (aluna do 9º 
ano) que retrata sua 
Trilha Afetiva.

Programação do ‘‘Dia 
da Família na Escola’’ na 
quadra de esportes.

28 e 30
abr/2016

28 abr/2016

MÓDULO I Encontro com professores para 
discutir a interdisciplinaridade 
dentro dos temas tratados pela 
Educação Patrimonial

Público atingido:
Dia 28/04 - 5 professores
Dia 30/04 - 6 professores

Atividade “Postal da Minha Cidade” 
(manhã)
Público atingido: 27 alunos

Atividade “Postal da Minha Cidade” 
(tarde)
Público atingido: 23 alunos
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Panorâmica do pátio da 
escola Monteiro Lobato 
durante a Programação do 
“Dia da Família da Escola”.
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“Kit Pedagógico de Arqueologia”, 
utilizado para discutir cultura material e 
a importância de seu estudo para 
compreensão do modo de vida de 
grupos etnicos.

No Módulo II o tema das ações com o público foi a 
Arqueologia, tendo como objetivo reetir a importância do 
conhecimento sobre quem eram e como viviam os povos do 
passado e qual o legado que herdamos desses povos. Além disso, 
a preocupação foi apresentar a Arqueologia enquanto ciência, 
bem como seus métodos de trabalho e contribuições para as 
sociedades contemporâneas. 

Nessa etapa, os técnicos do Programa conduziram o 
debate a respeito da produção de objetos (cultura material) 
como um meio de conhecer as histórias que os mesmos contam 
sobre os povos que os construíram.

As atividades desse módulo se caracterizam por utilizar 
variados recursos como a apresentação de vídeos e do “Kit 
Pedagógico de Arqueologia” para que os participantes 
visualizassem a diversidade e complexidade dos processos ligados 
à cultura material, desde os nossos ancestrais até o presente.

O mundo nos apresenta muitas formas de existir 
e interagir com o meio ambiente, os costumes 
que conferem identidade a cada grupo social 

constituem a Diversidade Cultural da 
humanidade! As trocas culturais entre os grupos 

humanos fazem parte do processo dinâmico 
cultural!

Outra atividade que buscou a valoriza-
ção da identidade dos participantes por meio das 
suas recordações foi apresentada com o título de 
“Objetos que Contam História”. Ela destaca 
nossas lembranças através da cultura material 
na qual nos identicamos.  

29 jun/2016

MÓDULO I

29 jun/ 2016

Atividade “Objetos que Contam 
Histórias” (manhã)
Público atingido: 25 alunos

Atividade “Objetos que Contam 
Histórias” (tarde)
Público atingido: 21 alunos

Atividade “Trilhas Afetivas” 
(manhã)
Público atingido: 25 alunos 

Atividade “Trilhas Afetivas”
Público atingido: 21 alunos

22 ago/2016

MÓDULO II

23 ago/2016

Oficina de Isogravura (manhã)
Público atingido: 24 alunos

Oficina de Isogravura (tarde)
Público atingido: 24 alunos

Oficina de Argila (manhã)
Público atingido: 28 alunos

Oficina de Argila (tarde)
Público atingido: 21 alunos

Boneca Joania, objeto de recordação 
desenhado por Dhéssica Duarte Sá. 
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O último módulo do Programa, tratou da 
História e Pré-História do Lugar. Através das atividades 
propostas os participantes foram convidados a pensar a 
respeito dos povos do passado distante que deixaram 
vestígios da sua história, como pinturas rupestres e 
objetos de uso cotidiano: pedras lascadas, pedras polidas, 
cerâmicas, etc. Contudo, o principal objeto de discussão 
foi a história da Vila Paulo Fonteles.

Com relação ao passado distante, as ocinas de 
isogravura e de argila discutiram a presença de grupos 
humanos na região há milhares de anos e sua 
capacidade de transformar a paisagem ao seu redor. 
Enquanto na ocina de tirinha foi trabalhada a história 
recente da localidade. 

Produto da Oficina de Argila

Participantes da Oficina de 
Tirinha produzindo alguns 
diálogos que retratam a 
história da Vila Paulo Fonteles.

 Os técnicos em Educação Patrimonial procura-
ram envolve-los com as etapas do processo de ocupação 
da localidade, a vocação do lugar inserido nos ciclos 
econômicos pelos quais a região passou, modos de vida e 
referências culturais. Em resumo, as atividades propostas 
deveriam provocar no público reexões acerca do papel 
desses sujeitos sociais na construção da Histórica local e 
regional, assim como, reetir sobre as populações que 
habitaram a região ao longo do passado recente e 
distante. 

Portanto, o trabalho com a comunidade teve 
como meta provocar no público a compreensão do papel 
de cada um na produção da Cultura e História local, o 
respeito à cultura do outro, e ainda, a consciência de que 
todas as pessoas com suas diferentes culturas e histórias de 
vida são importantes por serem únicas e assim 
alcançamos a valorização da História, Memória, Cultura 
e Patrimônio Cultural das localidades contempladas pelo 
Programa.

24 ago/2016

MÓDULO III
Oficina “Tirinha” (Manhã)
Público atingido: 27 alunos

Oficina Tirinhas (tarde)
Público atingido: 25 alunos

Produção da Oficina 
de Isogravura.
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Produção de um 
vaso durante a 
Oficina de Argila.
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2.1  Apresentação

Fundada nos anos 80, a Vila Paulo Fonteles faz 
parte da zona rural de Parauapebas e tem uma área em 
torno de 60km². Está localizada a aproximadamente 45 
km da sede do Município, e tem sua economia 
organizada vinculada a projetos de mineração 
desenvolvidos na região, que por sua vez empregam 
grande parcela da população ativa da localidade.

Além disso, na área de campo do Projeto de 
Assentamento onde está localizada a Vila, são 
desenvolvidas algumas atividades de agricultura e 
pecuária, cujos itens são comercializados na cidade.

O surgimento da Vila Paulo Fonteles está ligado 
ao intenso uxo migratório no sudeste paraense iniciado 
na década de 80, sob forte inuência do Projeto Ferro 
Carajás que previa a construção de inúmeras obras de 
infraestrutura na região. Contudo, foi a extração de 
pedras preciosas, no que cou conhecido como Garimpo 
das Pedras, que concentrou um grande número de 
imigrantes originários principalmente da Bahia e do 
Maranhão naquela microrregião.

Um segundo momento, não menos importante, 
foi a implantação do Projeto Salobo por volta de 2007, 
que marcou o desenvolvimento e crescimento 
populacional da Vila. O uxo migratório provocado por 
esse projeto minerário dobrou a população de Paulo 
Fonteles.
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2. HISTÓRIA DA VILA PAULO FONTELES

Placa localizada na 
confluência da estrada do 
Salobo com a vicinal que 
dá acesso à Vila Paulo 
Fonteles.



Primeiros Habitantes

Antes da chegada dos garimpeiros esse território 
já era ocupado por grupos indígenas que sobreviviam à 
base dos recursos naturais disponíveis na oresta.

Alguns vestígios arqueológicos encontrados pela 
Fundação Casa da Cultura de Marabá no sítio “Caverna 
Cupim”, em Carajás (Parauapebas/PA), indicam que há 
11.245 A. P. (Antes do Presente) já havia homens nessa 
área. Outros estudos apontam que eram organizados em 
pequenos grupos de 30 a 40 indivíduos e viviam em um 
ambiente bem diferente da oresta que temos hoje, pois 
o território era predominantemente de savanas. As 
mudanças climáticas que ocorreram ao longo desse 
tempo teriam constituído as orestas que conhecemos 
hoje.

A análise de amostras de solo conrma a 
diversidade dos hábitos desses indivíduos, que se 
alimentavam da caça, da pesca, da coleta de frutos e 
raízes, e que construíram sociedades mais ou menos 
complexas, com divisão de tarefas e práticas culturais.

Pontas de Projéteis: Brejo Grande do Araguaia, PA; Itupiranga, PA.
Fonte: acervo da FCCM.

Equipe da FCCM 
escavando no sítio 
Caverna Cupim
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Reconstituição do contexto 
em que o material 
provavelmente tenha sido 
utilizado. Ilustração: Paulo 
Iarossi.



2.2 O Garimpo das Pedras e a origem da Vila

A oportunidade de fazer fortuna no Garimpo das Pedras atraiu 
muitas pessoas para a região. Fosse para trabalhar diretamente no 
garimpo ou para abastecer as necessidades dos garimpeiros, a chegada 
de pessoas estava relacionada à busca de melhores oportunidades de 
trabalho.

O casal José Rolim e Necy Rolim de Andrade (que chegou à região 
no dia 06 de novembro de 1993) conta que participaram de muitas 
transações comerciais com os garimpeiros.  Segundo eles, o senhor Zé 
Miranda, dono do garimpo, fez um acordo com os colonos da região e os 
permitia fornecer aos garimpeiros apenas galinha caipira, farinha de 
mandioca e bananas. Os demais gêneros deveriam ser comercializados 
exclusivamente pelo proprietário do referido garimpo.

Descontentes com os preços aplicados pelo Zé Miranda, os 
garimpeiros logo criaram estratégias para fugir do sistema exploratório 
em que se encontravam, e passaram a comprar desses pequenos 
comerciantes alguns itens não autorizados, dando então origem a uma 
rede “clandestina” de relações comerciais.
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Vila Paulo Fonteles. Rua que dá 
acesso ao Garimpo das Pedras. 
Esse trecho fica em frente ao 
Comercial Rolim.

Material na casa de um 
garimpeiro do Garimpo das 
Pedras, onde passa por um 
processo de seleção. Em 
seguida é encaminhado para 
lapidação.



Após incursões por várias cidades, exercendo 
diversas atividades, o Sr. Marcelino conta como era o 
Garimpo das Pedras e como se deu a formação da Vila 
Paulo Fonteles.

[...] A APA toda era área da VALE, [...] e o Zé 
Miranda tomou de conta do resto pra cá. Mas o 
Jader Barbalho entrou na época e disse: “[...] a 
VALE só tem direito daí a dois quilômetros,[...] 
ela pode esquecer, que eu vou dar [essa área] 
para os colonos, eu vou ganhar essa política 
com eles [...]”.
[...]Devido ser uma região muito rica eu nunca 
saí daqui [...]. O melhor lugar é aqui! Pegando 
esse minério da “dona” VALE que tem serviço 
para todo mundo: pra gente braçal, pra gente 
sabido, só não tem pra quem não quer 
trabalhar [...]. [N]esse Garimpo das Pedras a 
gente arrumava muita pedra, mas a gente não 
conhecia as boas, [...] os cabras diziam: “Não, 
essas pedras não prestam!”. Na hora as pedras 
eram boas [...]. Rapaz, a gente que não 
conhece as coisas sofre demais, não é?
(Marcelino Paliano da Cruz, entrevista 
realizada em maio de 2014)

No auge do Garimpo das 
Pedras muitos baianos foram 
trazidos por conta da 
experiência com esse tipo de 
garimpo. Os aventureiros 
atraídos pelo sonho de 
enriquecer fundaram a Vila 
em uma área conhecida 
como ’’contestado‘‘.

Conforme o Garimpo das Pedras crescia, muita 
gente chegava e ocupava lotes de terra, onde se 
cult ivava boa parte dos  produtos  que eram 
comercializados no garimpo. Contudo, a vida ali não se 
desdobrava de maneira fácil. Os relatos da época 
contam que os colonos enfrentavam muitas diculdades 
para se deslocar tanto em direção ao Garimpo quanto 
para Parauapebas. O acesso à área do Zé Miranda era 
possível apenas de duas maneiras: a pé ou de helicóptero. 
A missão era árdua e muito perigosa, mas mesmo assim, 
a família Rolim, o Sr. Marcelino, e muitos outros, 
carregavam ranchos pesadíssimos para o garimpo.

Olha, eu era carregador de rancho, eles [os 
colonos] traziam o rancho e deixavam ali em 
cima daquele alto e aí eu levava de quarenta a 
cinquenta quilos subindo morro, eu era novo. 
Mas não era só eu, tinha muita gente, não tinha 
nenhum jumento, nós carregávamos nas costas 
[...], mas todo mundo pagava direitinho, todo 
mundo tinha dinheiro e nêgo cava aqui 
bebendo cachaça um mês.
Matavam muita gente aí, desse lugar aqui 
mesmo mataram muitos.(Marcelino Paliano 
da Cruz, entrevista realizada em maio de 
2014).

Após inúmeros conitos entre os colonos e alguns latifundiários que 
também tinham interesse na área, graças ao intermédio do político paraense 
Paulo Fonteles, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) realizou a partilha da área entre os posseiros que já a ocupavam, 
dentre eles também haviam trabalhadores oriundos do Garimpo das Pedras. 
E para centralizar os serviços públicos, o INCRA deixou uma área destinada à 
criação de uma Vila, que recebeu o nome de Vila Paulo Fonteles. 17



Pedras lapidadas. Por conta da redução na produção já não há 
lapidadores no Garimpo das Pedras, depois de passar por uma 
seleção o material extraído ali é enviado para a Bahia, onde é 
beneficiado. Quando retorna está pronto para a comercialização.

Sobre o funcionamento do Garimpo, havia um 
acordo que xava a participação do proprietário da 
área em 90% do lucro de toda a produção do 
garimpeiro, restando, portanto, apenas 10% ao 
trabalhador. Além disso, segundo o Sr. Rolim, no sistema 
de aviamento sob o qual os garimpeiros eram mantidos 
aplicava-se a lei do “0” (zero), que consistia no seguinte: 
“Se algo custava... cinco reais, lá no comércio do Miranda 
colocavam o '0' (zero), cando cinquenta reais.”.

Outra importante gura recomendada a quem 
deseja conhecer a história da Vila Paulo Fonteles é o Sr. 
Marcelino Paliano da Cruz. Nascido no interior de Codó, 
em 1940, aos vinte anos passou a se aventurar por outras 
cidades do Maranhão, trabalhando em fazendas, na lida 
com a roça, até chegar à cidade de Bacabal, onde se 
empregou como estivador, fazendo o trajeto Bacabal-
São Luís.

Circulou pela região Sudeste do Pará na busca de 
novas oportunidades, e dentre as várias ocupações, 
trabalhou no garimpo de Serra Pelada. Seu Marcelino 
arma que conseguiu apurar um bom dinheiro no 
garimpo, mas como a maioria dos homens que 
trabalhavam nesse tipo de negócio, não foi o suciente 
para “fazer a vida”. Com o declínio do garimpo, passou a 
trabalhar como servente de obras para as rmas 
DOCEGEO e ESTACOM Engenharia entre os anos de 1982 
e 1986, prestando serviços a então Companhia Vale do 
Rio Doce (CRVD). Lembra-se da construção do Núcleo 
Urbano de Carajás e também de Parauapebas, que na 
época era apenas um pequeno bairro conhecido pelo 
nome de Rio Verde.

Carteira profissional do Sr. Marcelino da Cruz. Prova 
documental de uma das diversas atividades exercidas por 
esse senhor que testemunhou o início do 
desenvolvimento da região de Carajás na década de 1980.

Vista aérea do 
Garimpo das Pedras
(Fonte: Google Earth).
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2.3 O Projeto Salobo na História da Vila

O segundo momento da história de formação da 
Vila é marcado pela implantação do Projeto Salobo, e a 
ele ligado, a instalação de alojamentos nas proximidades 
da Vila. De acordo com informações dos moradores, 
aproximadamente 15 mil pessoas vieram trabalhar nas 
prestadoras de serviço responsáveis pela infraestrutura 
do projeto. A chegada dessas rmas possibilitou diversas 
transformações positivas na Vila, principalmente no que 
diz respeito à infraestrutura e às condições de vida dos 
moradores. Segundo a comunidade, um dos fatores 

determinantes para a melhoria foi a abertura de 
estradas, em especial a que dá acesso direto à cidade de 
Parauapebas. A abertura das vicinais possibilitou a 
circulação de pessoas e produtos, permitindo a utilização 
de serviços básicos que anteriormente era pouco 
acessível, ou mesmo indisponível, como: escola, hospital, 
comércio e outros.

Segundo os moradores, antes da construção do 
“Estradão” ou “Estrada do Salobo”, como é conhecido a 
principal via de acesso à Vila Paulo Fonteles, o acesso se 
dava por três outras estradas: uma que há por dentro de 
Carajás; outra que corta a APA do Gelado; e a terceira é 
uma que margeia a Estrada de Ferro Carajás e termina 
onde hoje se situa o lixão de Parauapebas, localizado 
próximo ao DETRAN da referida cidade.

Alojamento de empreiteiras 
do Projeto Salobo.

PARAUAPEBAS

VILA
PAULO FONTELES

ESTRADA DO SALOBO

GARIMPO DAS
PEDRAS

Principal via de acesso à Vila 
Paulo Fonteles.

19



Quanto à organização e mobilização da 
comunidade é possível destacar a atuação da Associação 
de Moradores, que foi fundada em 1991 e teve como 
primeiro presidente o Sr. Francisco Rolim. Depois dele o 
cargo foi ocupado por Irmão Nunum, Joãozinho, 
Marzinho (2011 a 2012), Virgílio (2013 a 2014) e 
novamente o Marzinho (que entrou em 2016 e ainda era 
o presidente quando elaborado este impresso).

Durante boa parte de sua existência a Associação 
não tinha sede e funcionava nas dependências da Escola 
Municipal Monteiro Lobato. Contudo, segundo Virgílio, 

recentemente a Vale construiu um Centro Comunitário, 
onde são centralizadas todas as atividades da Vila, e 
entregou a administração à Associação de Moradores, 
que por sua vez além de gerenciar passou a funcionar 
nesse espaço.

A escola também tem participação efetiva na 
dinâmica da localidade. A primeira professora da 
Monteiro Lobato foi a Sr.ª Rosilda Nunes, e segundo os 
atuais funcionários desta instituição de ensino, ela teve 
papel importantíssimo para o desenvolvimento da 
educação na localidade.

Pátio da Escola Monteiro 
Lobato. Ponto de referência 
e sociabilidade dos 
moradores da Vila Paulo 
Fonteles

A proximidade do Projeto em relação à Vila tem 
garantido a preferência das empresas em contratar 
moradores do local, que por sua vez tem sido uma 
importante alternativa de emprego e renda às famílias 
que ali residem.

De acordo com os dados do Relatório de 
Diagnóstico do Programa de Educação Patrimonial do 
Projeto Serra Norte (2014), no qual esta publicação se 

baseia, a comunidade nesse período era composta por 
801 pessoas distribuídas em 212 famílias. Segundo o 
presidente da Associação de Moradores da Vila Paulo 
Fonteles na época, Virgílio de Jesus Oliveira, a Vila se 
desenvolveu bastante já a partir do anúncio de 
implantação do Salobo, nesse momento foi instalada 
energia elétrica e realizada a pavimentação da estrada.

2.4 Cotidiano da Vila: sociabilidade,
religiosidade e festejos
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Atualmente são desenvolvidos inúmeros projetos 
na escola que atendem não apenas o público escolar, 
mas uma boa parcela da comunidade. Há, por exemplo, 
um projeto de música do Mais Educação que acontece na 
escola e é desenvolvido juntamente com a Associação de 
Moradores. O Mais Educação é um programa do governo 
federal que, em parceria com os governos estaduais e 
municipais, disponibiliza recursos para ações sociais 
dentro e fora da escola, de modo a ampliar as 
oportunidades educativas dos estudantes.

Uma formação realizada por funcionários da 
escola entre 2013 e 2014 culminou com os Projetos 
“Tribos”, “Espaço Sorrir” e “Biblioteca Comunitária”. O 
Tribos, que consiste na realização de aulas de música 
para a comunidade escolar e não escolar, atendeu 
diversos jovens interessados em aprender a tocar um 
instrumento musical. Este contou com a parceria da Vale, 
que inicialmente fez a doação de 05 dos instrumentos. O 
Espaço Sorrir foi nalizado, e em 2016 foi inaugurada a 
Biblioteca Comunitária.

A presença religiosa é bastante forte na 
comunidade, de modo que divide com a escola a 
categoria de principal ponto de socialização da Vila. 
Segundo moradores, Paulo Fonteles conta com cinco 
denominações religiosas: Adventista, Cristã do Brasil, 
Assembléia de Deus Ministério Madureira, Assembléia de 
Deus Ministério Missão e a igreja Católica, que tem como 
padroeira Nossa Senhora de Fátima. As igrejas têm 
participação inclusive na festividade de comemoração 
ao aniversário da Vila.

Igreja Assembléia de 
Deus da Vila Paulo 
Fonteles, Ministério 
Missão.

Igreja Católica da Vila Paulo 
Fonteles. Comunidade Nossa 
Senhora de Fátima.

A religião é um elemento marcante na cultura da Vila 
Paulo Fonteles. O costume de frequentar as igrejas é um 
hábito cotidiano entre seus moradores.
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O aniversário da Vila é o principal evento do lugar 
e geralmente a programação dura de dois a tres dias, 
com shows e a tradicional Cavalgada. PROGRAMAÇÃO DO EVENTO

Show Católico sexta-feira (19/08)

Cavalgada e o Show Secular sábado (20/08)

domingo (21/08)Show Gospel

2016

Cavalgada em comemoração 
ao aniversário da Vila Paulo 
Fonteles. (Fonte: VER-O-
PEBAS - notícias, denúncias 
& opiniões).

A Cavalgada é uma das principais 
atrações do evento e conta com 
representantes de diversas 
localidades da região, como 
Parauapebas, Vila Sanção e APA do 
Gelado. (Fonte: Chocopeba.com.br).

Apesar de a Vila Paulo Fonteles fazer parte da 
zona rural do Município de Parauapebas, a população 
do lugar se reconhece enquanto morador de uma área 
urbana. Segundo a Márcia Cunha (ex-diretora da EMEF 
Monteiro Lobato), para alguns, a xação das placas que 
indicam os nomes das ruas, foi simbolicamente o marco 
da transição entre o rural e o urbano pela qual a Vila 
passou.22
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Vila Paulo Fonteles nasceu da esperança de mulheres e homens que encontraram nesta terra 
um lar! Vindo dos mais diferentes lugares, carregando consigo suas histórias, esses primeiros 
moradores tiveram o privilégio de testemunhar o nascimento e acompanhar o desenvolvimento da 
Vila! As crianças que hoje correm no pátio da escola fazem parte de um novo capítulo da trajetória 
desse lugar.

Em 2014 0 Programa de Educação Patrimonial do Projeto Serra Norte teve a satisfação de 
conhecer a Vila Paulo Fonteles através da fala dos seus moradores que abraçaram o Programa e seus 
técnicos. Nesse processo, em um clima de cordialidade fomos construindo juntos uma relação de 
conança, o que possibilitou ampliar a percepção dos vários aspectos que constituem o Patrimônio 
Cultural e sua relação direta com a memória, com a identidade, com a formação da cidadania, e 
com outras tantas coisas que fazem parte da nossa vida e que, muitas vezes, não nos damos conta do 
quão importantes elas são!

Agora é o momento de agradecer! Agradecemos aos técnicos que passaram pela equipe e 
contribuíram signicativamente para a realização desse trabalho, especialmente à Cinthya 
Marques, Dayseane Ferraz, Gabriela Andrade e Ivete Brito.

Contudo, os agradecimentos vão principalmente aos moradores da Vila Paulo Fonteles, pela 
acolhida e contribuição ao Programa. Moradores de um lugar que não para de crescer e olha para o 
futuro sem esquecer suas histórias e memórias.

Piscina de água termal 
localizada no Garimpo das 
Pedras. É um dos principais 
locais de lazer das famílias 
da Vila Paulo Fonteles.

3. A VILA QUE NÃO PARA DE
CRESCER!

N



Relatório de Diagnóstico do Programa de Educação Patrimonial 
do Projeto Serra Norte. Companhia Vale S/A. Parauapebas/PA, 
2014.

5. REFERÊNCIAS
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Passeio organizado pela 
Escola Monteiro Lobato à 
“Cachoeira do Luiz”.
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