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Parauapebas, 17 de junho de 2017.

Sejam bem-vindos à Vila Sanção,

Quem tiver oportunidade de folhear essa revista, terá a chance de conhecer um pouco 

do trabalho desenvolvido pela 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! 

Nessa leitura você vai encontrar um panorama das atividades em Educação 

Patrimonial, bem como o significado 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 de Vila Sanção com a participação 

deles. Portanto, todas as informações contidas aqui, são �uto da parceria entre os técnicos do 

Programa e alguns antigos moradores, professores, alunos e membros da comunidade em 

geral.

Vila Sanção 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 Patrimonial Serra 
Norte atendeu sete localidades 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: company 
town, unidade de conservação ambiental, 
assentamentos do MST, vilas e cidades. Nesse 
contexto, é pertinente o reconhecimento das 
dinâmicas culturais e processos históricos que 
conferem identidade a cada uma das localidades. 

Acreditamos que o objetivo maior de um 
Programa de Educação Patr imonial  é  a 
valorização do Patrimônio Cultural de seu público, 
onde Patrimônio Cultural é entendido enquanto o 
conjunto das Referências Culturais mais importantes 
para representá-lo. Tais referências podem ser 
lugares, celebrações, 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 pelo 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

A Equipe de Educação 
Patrimonial entrevista o 
Senhor Nilson (antigo 
morado da Vila).

Forno de uma casa de 
farinha na Vila Sanção. A 
valorização das tradições e 
saberes é um dos objetivos 
do Programa de Educação 
Patrimonial.



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 levarmos essa 
metodologia para questões relacionadas à Memória, 
Cultura, História, Identidade e outros assuntos ligados ao 
Patrimônio Cultural, estamos tratando de Educação 
Patrimonial!

Uma vez que para se conhecer a identidade de um 
povo é necessário conhecer sua história, sua trajetória de 
vida e inuências culturais, a equipe de Educação 
Patrimonial buscou, durante a primeira etapa do 
Programa, investigar a origem da população e os fatores 
que desencadearam os processos migratórios responsáveis 
pelo surgimento e desenvolvimento da Vila.

O início da trajetória de Vila Sanção se confunde 
com o nascimento de algumas localidades próximas, que 
trazem na sua gênese a marca da exploração de recursos 
minerais através do garimpo. No caso de Vila Sanção, sua 
origem se deu a partir de uma terra próxima ao Rio 
Itacaiúnas explorada por alguns garimpeiros vindos de 
Serra Pelada em busca de melhor sorte. O lugar tinha ouro 
e logo foi batizado de “Garimpo da Cruz”, em pouco 
tempo esse fato desencadeou o movimento de pessoas 
para aquela área e a história da Vila começa a ganhar suas 
primeiras páginas.

A equipe de Educação Patrimonial do Projeto 
Serra Norte na etapa de diagnóstico teve a oportunidade 
de ouvir, por exemplo, o Sr. Manoel Pereira dos Santos mais 
conhecido como “Cicinho” um dos responsáveis pela 
descoberta do ouro que deu origem ao “Garimpo da Cruz”. 

“Cicinho” é uma testemunha viva do nascimento do 
“Garimpo da Cruz”, e um dos protagonistas da saga que 
mais tarde deu origem a Vila Sanção. A coleta de 
depoimentos dos antigos moradores ajuda a construir a 
trajetória do processo de ocupação recente da localidade. 

Dessa forma, podemos tentar compreender os 
processos desenvolvidos a partir da xação de pessoas que 
vieram de outros locais carregando consigo seus modos de 

vida e a partir de um contexto sócio-histórico, se 
xaram nessas terras e acabaram por formar vilarejos. 
O trabalho da equipe encontra nos antigos moradores, 
comunidade escolar, entre outros representantes da 
localidade, a voz necessária para que se obtenha um 
registro documental. Traços culturais, memórias e 
histórias de Vila Sanção, um olhar sobre o lugar que 
nasce da voz de seus habitantes!

Ao nal da etapa I foram pactuadas, entre a 
equipe de Educação Patrimonial e a comunidade, as 
ações de valorização das referências culturais da 
localidade. Foi então que  surgiu a iniciativa de uma 
Mostra do Patrimônio Cultural de Vila Sanção, dentro 
das ações coordenadas entre a Escola Alegria do Saber 
e a equipe de Educação Patrimonial do Projeto Serra 
Norte.
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1.2 Etapa II - Ações do Programa de Educação
Patrimonial Serra Norte em Vila Sanção

A etapa posterior à escuta da comunidade foi 
direcionada aos alunos da rede municipal de ensino, 
onde a receptividade e o espírito colaborativo dos 
professores e gestores escolares foi fundamental para 
mobilizar o maior número de participantes nas ocinas.

Todas as atividades do Programa foram 
planejadas com objetivos denidos. Desse modo, a 
equipe de Educação Patrimonial do Programa Serra 
Norte obteve ferramentas que permitiram avaliar a 
forma como o público recebeu os assuntos discutidos nas 
atividades, já que os conteúdos podem incitar os 
participantes a expressarem a maneira como a 
comunidade se relaciona, por exemplo, com as 
memórias associadas ao lugar onde vivem e suas 
percepções a respeito da sua identidade.

As atividades foram divididas em eixos
temáticos: 
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No Módulo I ,  os  conceitos  de Cultura, 
Diversidade, Memória e Patrimônio Cultural foram 
apresentados aos participantes sob o formato de 
atividades que destacaram como os grupos humanos 
constroem e compartilham símbolos e sentidos sobre o 
mundo onde vivem.

A partir de atividades planejadas para desaar a 
imaginação dos participantes, a equipe de Educação 
Patrimonial do Projeto Serra Norte propôs à 
comunidade de Vila Sanção algumas ocinas que 
conduziram os participantes a pensarem sobre a 
identidade da Vila e suas conexões com as memórias e 
recordações que formam a identidade dos seus 
moradores.

Nesta primeira etapa, os professores foram 
convidados a participar de algumas atividades que os 
zeram reetir a respeito de quando e por que 
chegaram à localidade, sobre as manifestações culturais 
existentes na Vila e o que poderia ser identicado como o 
Patrimônio ou Patrimônios Culturais do lugar.

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.

22 mar/2016

MÓDULO I

23 mar/2016

Atividade “A História do Meu Nome”  
(manhã)
Público atingido: 07 professores

Atividade “Eu Lembro, Logo eu sou...” 
(tarde)
Público atingido: 09 professores

Atividade “Contando Minhas 
Memórias” (manhã)
Público atingido: 22 alunos

Atividade “Colcha de Retalhos” (tarde)
Público atingido: 11 alunos



O trabalho com os alunos seguiu uma linha semelhante a 
que foi aplicada aos professores. Eles também foram solicitados a 
falarem das suas memórias e origens: de onde vieram, por que 
vieram e quando chegaram à Vila Sanção. Nesse momento 
destacamos a linha de pensamento de que a cultura e a identidade 
de um grupo está relacionada à memória de seu povo. A maioria 
das crianças que compõe o grupo contemplado pelo Programa em 
Vila Sanção é oriunda de outros lugares, a constante mudança de 
cidade decorrente da procura de emprego pelos pais prejudica o 
desenvolvimento do sentimento de pertencimento a um lugar. Por 
conta disso, muitas delas não reconhecem as tradições do local.

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 da cultura!
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Recordações individuais iniciam a 
discussão sobre a partilha de símbolos e 
ajudam os participantes a se enxergarem 
num grupo.

28 abr/2016

MÓDULO I

29 abr/2016

Atividade “Vamos Relembrar como 
Você Aprendeu Sua Receita” 
(manhã)
Público atingido: 05 professores

Atividade “Receita Ilustrada” 
(tarde)
Público atingido: 08 professores

Atividade “Receita Ilustrada” 
(manhã)
Público atingido: 32 alunos

Atividade “Receita Ilustrada” 
(tarde)
Público atingido: 11 alunos

As atividades “Contando Minhas Memórias” e “Colcha da 
Memória” estimularam os participantes a partilharem 
recordações. Muitas vezes as lembranças acabavam por se 
assemelharem, em outros momentos as memórias conrmaram 
que nossa identidade também é formada por esse movimento 
de lembrar e esquecer.

A ocina “Receita Ilustrada”, também do Módulo I, 
propôs uma reexão a respeito da Diversidade Cultural num 
contexto amplo, encaminhando a discussão para o cotidiano da 
Vila, desse modo buscou a valorização dos saberes e fazeres 
tradicionais.

Os participantes foram solicitados a desenhar as etapas 
da receita de um derivado de mandioca comumente produzido 
por sua família. As receitas foram usadas para elevar a discussão 
sobre Patrimônio Imaterial (a dimensão intangível do 



Receita de bolo de 
mandioca produzida por 
uma aluna da Escola 
Alegria do Saber.
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30 mai/2016

MÓDULO II

01 jun/2016

Oficina de Argila (manhã)
Público atingido: 5 professores

Oficina de Argila (tarde)
Público atingido: 7 professores

Oficina de Argila (tarde)
Público atingido: 2 alunos

Patrimônio Cultural), problematizando que as práticas 
alimentares expressam hábitos e costumes de uma 
comunidade, marca da identidade dos povos do mundo 
e considerados por todos exemplos do Patrimônio 
Cultural de um povo.

Coleção Pedagógica de Arqueologia. Contém exemplos de material 
’’Pré-histórico‘‘, como artefatos de lítico, fragmentos de cerâmica, 
lascas de sílex e vestígios de carvão. Contém também material 
’’histórico‘‘, como garrafas e fragmentos de faiança.

Com o tema Arqueologia, o Módulo II abordou a 
necessidade de conhecermos 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. 

Através da Coleção Pedagógica composta por 
vestígios arqueológicos, foram apresentados alguns 
exemplos dos materiais estudados por essa ciência.

A exibição de vídeos, serviu nesse módulo, para 
mostrar aos participantes como provavelmente viviam 
os nossos antepassados e o quanto os vestígios por eles 
deixados são importantes para a compreensão do seu 
modo de vida, sejam eles fragmentos de objetos ou 
mesmo arte rupestre.

A “Ocina de Argila” teve como objetivo 
proporcionar aos participantes o  manuseio da argila 
paralelo à discussão sobre o saber fazer da tradição 
cerâmica que ainda se faz presente em algumas 
sociedades. Além disso, foi enfatizado que a cerâmica 
produzida por nossos ancestrais é peça importantíssima 
para o arqueólogo no processo interpretação dos modos 
de vida desses povos.

Na técnica da isogravura o desenho é construído por meio de incisões 
em um suporte, que pode ser o isopor. Posteriormente aplica-se tinta 
sobre o desenho que é impresso quando pressionado sobre o local 
onde se deseja imprimi-lo.
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A “Ocina de Isogravuras”, componente do 
Módulo III do Programa, surgiu na sequência de 
atividades para chamar a atenção dos participantes  
sobre a capacidade de criar dos nossos ancestrais e a 
quantidade de informação depositada na arte rupestre 
elaborada por eles elaborada.

A equipe de Educação Patrimonial solicitou aos 
participantes que por meio de incisões (técnica da 
isogravura) confeccionassem imagens em uma superfície 
de isopor, e com tinta as prensassem sobre uma cartolina. 
Diante do material produzido pela turma foi iniciada a 
discussão a respeito dos signicados que esse tipo de 
desenho provavelmente teve para os povos do passado. 
Da mesma forma a confecção de objetos em argila 
inspirados na cultura material dos povos que viveram no 
que hoje denominamos região amazônica, serviu para 
aprofundarmos os conteúdos ligados à cultura material 
e seu processo associado a diversidade das sociedades no 
tempo e nos espaços ocupados por elas.

Mostra do Patrimônio Cultural de Vila Sanção. 
Evento de culminância do Projeto Mandioca.

A culminância das ações do Programa de 
Educação Patrimonial na localidade se deu com o 
“Projeto Mandioca” e a Mostra do Patrimônio Cultural 
de Vila Sanção, cujo tema foi “A Memória da Terra e o 
Cultivo das Gerações”, realizada em junho de 2016 na 
Escola Alegria do Saber.

O “Projeto Mandioca” foi planejado e construído 
em parceria com a escola, visando o fortalecimento das 
tradições ligadas à terra e sua relação com a 
comunidade. 

A valorização dos saberes e fazeres associados ao 
cultutivo da mandioca, além de ser uma demanda da 
comunidade, constitui um tema transversal para a 
discussão sobre povos indígenas e ocupações num 
passado distante, início da agricultura e domesticação 
de espécies, tradição, cultura, ancestralidades entre 
outros temas. 

As atividades foram realizadas pela equipe de 
Educação Patrimonial do Projeto Serra Norte com 
professores e alunos a partir do saber fazer da mandioca 
enquanto herança cultural de moradores da região. Na 
ocasião foram apresentados os trabalhos produzidos 

durante as ocinas, objetos e fotograas de casa de 
farinha, além de roda de conversa com os moradores da 
Vila e degustação de comidas feitas a partir da 
mandioca, dentre elas bolos e beijus.

Por meio de recursos visuais, exposição de 
artefatos, apresentações de alunos e roda de conversa, a 
Mostra do Patrimônio Cultural apresentou de forma 
didática à comunidade o “saber fazer” da farinha, que é 
uma prática integrante dos costumes de seus habitantes.

O evento possibilitou ao público a interação com 
o processo de fabricação da farinha de mandioca e a 
compreensão do porque o tema fora escolhido como 
uma referência de patrimônio cultural da Vila Sanção.

Portanto, o trabalho buscou discutir com a 
comunidade o papel de cada um na produção da 
Cultura e História local. Valorizando o respeito às 
diferenças, e oportunizando o debate a respeito da 
inuencia da História, o poder da Memória e a 
necessidade de se reetir sobre o Patrimônio Cultural!

03 jun/2016
Mostra do Patrimônio Cultural na Escola 
Municipal "Alegria do Saber".
O evento foi realizado com a parceria 
da comunidade, e contou com: 
DEGUSTAÇÃO DE ALIMENTOS FEITO COM A 
MANDIOCA; MOSTRA DE FOTOGRAFIA, 
MOSTRA DE RESULTADO DE ATIVIDADES 
EDUCATIVAS E RODA DE CONVERSA SOBRE 
O SABER FAZER DA FARINHA DE MANDIOCA.

Público atingido: participação expressiva 
da comunidade que marcou presença na 
Mostra do Patrimônio Cultural de Vila 
Sanção.

MÓDULO III

31 mai/2016
Oficina Isogravura (manhã)
Público atingido: 9 alunos



2. HISTÓRIA DE VILA SANÇÃO

2.1  Apresentação
Localizada a 70 km de Parauapebas, Vila 

Sanção foi fundada em meados da década de 1990, em 
decorrência do surgimento do Garimpo da Cruz. O 
principal acesso se dá por meio da vicinal Paulo Fonteles 
(que também é conhecida como Estrada do Salobo). Em 
pavimentação asfáltica, esta via liga a localidade à sede 
do município.

Contudo, antes da construção da Estrada do 
Salobo, a principal via de acesso à região era a “estrada 
do lixão”, conhecida assim por ser margeada pelo lixão 
de Parauapebas, nas proximidades da cidade. Até 
2008, essa estrada que corta a APA do Gelado foi 
importantíssima para a locomoção dos moradores e 
escoamento da produção, assim como para o comércio 
que se formou ao longo dela. A “Lanchonete Sombra da 
Mata”, do Sr.º Chico, localizada na APA, durante esse 
período tornou-se “parada obrigatória” para os 
viajantes.

Localização
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Garimpo da Cruz

Vila
Sanção

Localização e principal acesso
de Vila Sanção.



Primeiros Habitantes

Ocupação Recente

Estudos arqueológicos apontam que há milhares 
de anos já existiam pequenos grupos humanos, de 30 a 
40 indivíduos, transitando por essa região e explorando 
a diversidade do lugar. Viviam em um ambiente bem 
diferente da oresta que temos hoje, pois o território era 
predominantemente em cerrado. As mudanças 
climáticas que ocorreram ao longo desse tempo teriam 
constituído as orestas que conhecemos hoje.

Alguns vestígios arqueológicos encontrados pela 
Fundação Casa da Cultura de Marabá no sítio “Caverna 
Cupim”, em Carajás (Parauapebas/PA), indicam que 
em 11.245 A. P. (Antes do Presente) já havia homens 
nessa área. 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.

 A ocupação recente do território onde se fundou 
a Vila Sanção foi iniciada em meados da década de 
1980. Este processo se deu em dois momentos e sob forte 
inuência da mineração.

A primeira frente de migração foi motivada pelo 
surgimento do Garimpo da Cruz, por volta do ano de 
1985, que trouxe os primeiros habitantes à região e foi 
responsável pela criação da Vila Sanção. O segundo 
momento foi marcado pela chegada do Projeto Salobo, 
que durante todo seu processo de implantação (iniciado 
em 2007) e em menor proporção durante sua operação 
(iniciada em 2012), atraiu muita mão de obra e 
praticamente dobrou a população da Vila.

Chamamos de “Ocupação Recente” os processos de 
povoamento ocorridos após a chegada dos europeus 

ao continente americano. 

Equipe da FCCM 
escavando no sítio 
Caverna Cupim

Alojamento do Projeto Salobo, 
próximo à Vila Sanção.
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Pontas de Projéteis.  Confecciondas em pedra, eram amarradas em 
lanças e serviam como instrumento de caça.
Brejo Grande do Araguaia, PA; Itupiranga, PA. Fonte: acervo da FCCM.



2.2 Garimpo da Cruz e o início da ocupação
recente

No dia 03 de março de 1980, chegaram à Serra 
Pelada os maranhenses de Buriticupu, Manoel Pereira 
dos Santos (conhecido como Cicinho) e Raimundo 
Nonato Pereira dos Santos (conhecido como Nonato). 
Depois de três anos garimpando ali, os dois irmãos 
caram desanimados com a pequena produção do 
barranco e decidiram procurar outras jazidas de ouro na 
região.

Munidos de um mapa doado por um topógrafo 
que esteve na região a serviço de uma mineradora, os 
dois abandonaram Serra Pelada e caminharam por 23 
dias (sentido Oeste) por dentro da mata, até atingirem 
às margens do Rio Itacaiúnas, próximo à foz do Rio Azul. 
Depois de 02 anos garimpando na região, em 1985 
descobriram uma jazida e deram início ao garimpo que 
cou conhecido como Garimpo da Cruz.

Ao identicar a grande potencialidade do 
garimpo, buscaram outros dois irmãos para ajudar a 
explorar, dando um barranco para cada. A notícia do 
ouro se espalhou e em algumas semanas já havia cerca 
de 1.000 pessoas instaladas no local. Conforme 
chegavam garimpeiros eram demarcados novos 
barrancos e estipulada a porcentagem a ser paga aos 
donos do garimpo.

A grande maioria desses garimpeiros eram 
originários do Nordeste brasileiro e tradicionalmente 
agricultores, garimpavam no verão, mas no inverno 
retornavam para sua terra natal, onde desenvolviam a 
agricultura. Percebendo a possibilidade da conquista de 
terra no entorno do garimpo, começaram a demarcar 
lotes para si e a ocupar aquelas terras que consideravam 
devolutas. Depois de muitos conitos com alguns 
latifundiários, que também tinham interesse na área, as 
famílias de garimpeiros obtiveram o apoio dos 
Deputados Estaduais Paulo Fonteles e João Batista, 
além do Deputado Federal Ademir Andrade, que junto 
ao ITERPA (Instituto de Terras do Pará) conseguiram a 
legalização da posse dos colonos.

Mas a grande diculdade da época ainda se 
mantinha, o acesso. A ausência de estradas tornava o 
trajeto por dentro da mata, via Carajás, o mais viável, 
pois contornar o Mosaico de unidades de conservação 
deixava Parauapebas ainda mais longe. A então CVRD 
(Companhia Vale do Rio Doce) mantinha alguns ônibus 
para o transporte dos funcionários que residiam em 
Parauapebas, esse era o transporte que os colonos 
também utilizavam para chegar à área urbana.

Por volta de 1992 o Garimpo da Cruz entrou em 
declínio, e muitos dos garimpeiros passaram a garimpar 
clandestinamente nas Unidades de Conservação do 
Mosaico, principalmente em um local conhecido como 
“Bahia”.

O barranco é um termo comumente utilizado nos 
garimpos para indicar a área em que o garimpeiro ou 
proprietário, tem o direito de explorar. De modo que 
não invada o espaço de outro.

Vila Sanção

Reserva Indígena

Xikrin-Kateté

Floresta Nacional

de Carajás

Marabá

Parauapebas

Floresta Nacional de

Itacaiúnas (84.896.56 ha)

Dec. 2.480/98

Floresta Nacional do

Tapirapé-Aquiri (196.351,42 ha)

Dec. 97.720/89

Reserva Biológica do Tapirapé

(103.000 ha) Dec. 97.719/98

Área de Proteção Ambiental do

Igarapé Gelado (21.600 ha)

Dec. 97.718/89

Localização da Vila Sanção 
e o mosaico de Unidades 
de Conservação.
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Apesar da grande produção de ouro do Garimpo 
da Cruz, seus donos não conseguiram construir riquezas. 
Quando visitado pela equipe de Educação Patrimonial 
em 2014, o garimpo ainda era controlado pelo Sr. 
Nonato (um dos irmãos pioneiros no local), mas estava 
sendo operado por uma empresa de Goiás, uma vez que 
já não era possível desenvolver o garimpo manual, e o 
proprietário não tinha condições de mecanizar.

Em outra visita à Vila Sanção em abril de 2017, foi 
informado pela comunidade que o garimpo havia sido 
explorado por mais uma empresa, porém naquele 
momento havia se encerrado as atividades e o local se 
encontrava fechado. 

Localização e perímetro 
do Garimpo da Cruz.
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Possível trajeto realizado 
para garimpar 
clandestinamente na 
Unidade de Conservação.

Garimpo da Cruz

Acesso ao Salobo.

Vila
Sanção



2.3 A Origem da Vila

Sanção foi fundada em março de 1996, numa 
área de assentamento do ITERPA, que o Sr. Odilon 
Rocha de Sanção comprou do Sr. João Goiano e doou 
parte para a construção da Vila, que em sua 
homenagem recebeu seu sobrenome como nome: Vila 
Sanção.

As primeiras edicações do lugar foram a “Escola 
Municipal Alegria do Saber” e a residência da Sr.ª 
Delzuita. A escola foi fundada em 05 de março de 1993, 
para atender aos lhos de colonos e de garimpeiros que 
já habitavam a região. Sob responsabilidade da 
professora Joseane Salazar, funcionava a dois 
quilômetros da atual localização, na terra que pertencia 
ao Sr. Otávio. Apenas em abril de 1996, após a criação da 
Vila, passou a funcionar no local atual.

A senhora Delzuita de Castro, que já havia 
morado na região de 1988 a 1994, em um lote de terra no 
assentamento do GETAT – Grupo Executivo das Terras 
do Araguaia-Tocantins, a 4 km dali, retornou em 
fevereiro de 1996 ao car sabendo da criação da Vila. Se 
instalou ao lado da escola (ainda em construção), e, 
junto com a professora Luzia, foi uma das primeiras 
funcionárias da escola em Vila Sanção. Lotada como 
ASG – Agente de Serviços Gerais – dona Delzuita 
trabalha na referida escola até o momento.

O pastor Nelson Melo (da Igreja Assembleia de 
Deus Ministério Missão) que foi morar na vila em 2000, 
conta que naquela época havia apenas 20 casas, feitas 
de taipa e cobertas de palha. A economia do vilarejo era 
baseada na agricultura e no garimpo. A escola era a 
única instituição pública e empregava duas pessoas (a 
professora e a servente).

Apesar da fase de implantação do Projeto 
Salobo só ter iniciado em 2007, em 2000 já se falava 
muito do grande projeto mineral que se instalaria na 
região. Conforme abriam as estradas, aumentavam os 
rumores da futura oferta de emprego, e a população da 
vila crescia.

Ao compararmos as imagens aéreas da Vila 
podemos perceber que até 2006 o formato da 
localidade era outro e havia inúmeros lotes vazios. Já no 
mapa de 2011 surge uma extensão da Vila, logo à 
margem da entrada, além dos vários lotes que antes 
estavam vazios já se encontrarem preenchidos. 
Evidenciando uma ocupação recente, que se deu no 
intervalo entre 2006 e 2011, no período em que se inicia a 
implantação do Salobo.

Odilon de Sanção, nascido em Imperatriz do Maranhão, 
chegou ao Pará em 1983. Reside em Parauapebas, onde 
é empresário no setor de educação e fazendeiro. Além 
disso, o fundador da Vila Sanção, eleito a primeira vez 

em 1992, é a pessoa que mais vezes foi eleita como 
vereador no município. Fonte: VALE, 2014.

O GETAT, subordinado à Secretaria-Geral do Conselho de 
Segurança Nacional, tinha por finalidade coordenar, 

promover e executar as medidas necessárias à 
regularização fundiária na área de atuação da 
Coordenadoria Especial do Araguaia-Tocantins.

N

Imagem de satélite da Vila Sanção em 
2006. A edificação com dois blocos, na 
parte inferior direita da imagem, é a 
escola da comunidade. Fonte: Google 
Earth. Consultado dia 11/06/2014.

Vila Sanção em 2011. Na imagem podemos 
constatar a rápida expansão da 
localidade. Imagem do Satélite GEOEYE. 
Fonte: Synergia.
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2.4 Cotidiano

Hoje em dia, poucos dos moradores ainda 
vivem da agricultura. Alegam que a proibição da 
derrubada e da queimada, por parte do IBAMA, 
tornou a produção inviável. A maioria da população 
ativa da Vila trabalha assalariada: parte contratada 
por prestadoras de Serviços do Projeto Salobo; parte 
como funcionária da prefeitura (na escola, no posto de 

saúde ou na Associação de Moradores). O restante da 
população ativa garante sua renda por meio de 
estabelecimentos comerciais (mercearias, supermer-
cados, bares, lanchonetes, etc.) ou realizando serviços 
de costura, cabelo, manicure, entre outros, que 
dependem dos trabalhadores assalariados para 
movimentar a economia local.

Por meio da parceria entre o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI) e a VALE, está 
sendo realizado (2017) nas comunidades de Paulo 
Fonteles e Vila Sanção um curso de corte e costura 

básica, que contempla 31 comunitários nas duas 
localidades. O curso é de curta duração (até 160h) e 
está alinhado ao projeto de geração de trabalho e 
renda da Vale (Fonte: Vale, 2016).

Como o posto de combustível mais próximo 
fica em Palmares Sul, alguns moradores da 
Vila se dedicam à comercialização de 
gasolina em suas residências.
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Sr. João de Deus. Antigo 
morador da Vila Sanção e um 
dos organizadores da Cavalgada.

O principal evento do lugar é a festa em comemoração ao aniversário da 
Vila. O momento é festejado no terceiro sábado do mês de setembro. A 
programação do último ano teve início com shows católicos (na sexta-feira), 
seculares (no sábado) e gospels (no domingo). Além disso, é tradicionalmente 
realizada uma Cavalgada, que reúne cavaleiros de toda a região. Os cavaleiros 
e amazonas logo bem cedo se reúnem próximo ao alojamento das empreiteiras 
da Vale, em um local que tem como ponto de referência o “Pindoba”. Lá as 
comitivas de Vila Sanção, APA, Vila Paulo Fonteles e Parauapebas se 
encontram e cavalgam até Vila Sanção, onde são aguardados para um 
churrasco. Em anos passados ainda houve, durante a tarde do sábado, corridas 
de cavalo e o corte do bolo de aniversário da Vila. 

2.4.1 Datas festivas e a presença da igreja
Aniversário da Vila

Na linguagem cristã, “secular” é tudo aquilo não 
religioso, que não pertence à igreja.

Faixa em homenagem aos participantes da 
Cavalgada de Vila Sanção.
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Outra grande festividade local é a Festa Junina. 
Organizada nas dependências da Escola Alegria do 
Saber, a partir do dia 13 de junho. As apresentações de 
dança e a venda de comidas típicas do evento animam o 
arraial e reúnem toda a comunidade em um dos 
principais centros de socialização do lugar: a quadra da 
escola.

Segundo a Professora Deromildes, durante a 
festividade também é bastante comum a comer-
cialização de gêneros agrícolas realizada por alguns 
produtores rurais da região. Além disso, é montada uma 
barraca para a escola, assim como para a turma de 9º 
ano, que almeja arrecadar fundos para sua festa de 
formatura. Nessas barracas são encontradas comidas, 
como pamonha, arroz doce, e não pode faltar o “chá de 
burro”, que também é conhecido no lugar como 
“mungunzá”, “canjica” ou “mingau de milho”, variando 
conforme a origem do interlocutor. Comerciantes da 
comunidade também aproveitam para negociar seus 
produtos: cerveja, refrigerante, salgados, etc.

No que diz respeito às danças, são realizadas 
apresentações de Carimbó, de forró, de quadrilha e de 
bumba meu boi, o que deixa bastante evidente a 
diversidade cultural presente na Vila Sanção, pois estão 
presentes símbolos de cultura popular de diversas regiões 
do Brasil.

Segundo o Pastor Nélson, os festejos das igrejas 
são bastante animados e o respeito entre os membros da 
comunidade garante a participação de éis das diversas 
denominações religiosas da localidade. A Assembleia de 
Deus Ministério Missão, por exemplo, que realiza sua 
festividade no último nal de semana do mês de agosto, 
reúne nos seus três dias de festa cerca de três mil pessoas, 
dentre moradores da Vila e de localidades vizinhas.

A igreja Católica realiza um evento semelhante. 
No nal do ano, no mês de dezembro, é realizado o 
Festejo do Padroeiro da Comunidade, a Sagrada 
Família. Tradicionalmente o evento conta com missas, 
venda de comida, bingo e leilões.

Atualmente a Vila Sanção têm aproximada-
mente 10 igrejas, dentre elas a Assembleia de Deus 
Ministério Missão e a Igreja Católica (que são as 
pioneiras), Assembleia de Deus Madureira, Assembleia 
de Deus Ministério Rio Verde, Assembleia de Deus 
Ministério do SETA, Assembleia de Deus – Deus é Amor, 
Cristã do Brasil e Adventista do Sétimo Dia.

 O Pastor  Né l son ,  ant igo  membro da 
comunidade nos relata que o papel das igrejas tem sido 
fundamental no processo de sociabilidade e diversão da 
juventude.

Nelson Melo, em frente à igreja 
Assembléia de Deus Ministério 
Missão, da qual é pastor. 19

Festa Junina

Festas religiosas

NOME DA FESTIVIDADE

Aniversário da Vila 3º sábado de setembro

Festa Junina A partir do dia 13 de junho

Último nal de semana de
agosto

Mês de Dezembro

Festa da Igreja Assembléia
de Deus Missão

Festejo da Igreja Católica

DATA

Calendário de Festividades da Vila Sanção.



Dentre as instituições públicas presentes na Vila 
há a Escola Municipal de Ensino Fundamental Alegria do 
Saber, que oferece a Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental no formato regular, e o Ensino Médio, que 
funciona através do SOME - Sistema de Organização 
Modular de Ensino. Esse sistema é uma iniciativa do 
Governo do Estado que visa levar o Ensino Médio aos 
alunos da zona rural.

A escola conta com salas de aula climatizadas e 
equipadas com quadros magnéticos. O corpo docente 
que é majoritariamente oriundo de Parauapebas, 
durante a semana ca abrigado em um alojamento ou 
se divide em casas alugadas. Contudo, há professores 
que compraram casa em Sanção e xaram residência na 
localidade.

Além disso, atualmente a escola está disponi-
bilizando seu espaço a uma faculdade que iniciou uma 
turma de nível superior aos nais de semana.

A Associação de Moradores e Agricultores 
(AMPRODESV - Associação dos Moradores e Produtores 
Rurais de Vila Sanção) foi criada em 2007. Tem 
aproximadamente 600 associados, e segundo o Sr. 
Pedro Pereira Marcos,  desenvolve atividades 
semelhantes às de uma subprefeitura, sendo responsável 
por gerenciar e encaminhar qualquer tipo de problema 
na Vila. Além de ser ponto de referência dos Correios e da 
Celpa.

A Vila também conta com uma Unidade de 
Saúde que atende aos moradores locais e aos colonos dos 
arredores, inclusive de parte da APA, pois alguns colonos 
da Área de Proteção estão mais próximos deste que do 
Posto de Saúde da Unidade de Conservação.

O atendimento médico é realizado todas as 
terças e quintas-feiras, sendo atendidas cerca de 20 
pessoas por dia. Segundo uma técnica em enfermagem 
que trabalha no Posto, a doença mais comum na área 
ainda é a diarreia, e possivelmente é provocada pelas 
condições da água.

Quando a enfermidade é grave e não pode ser 
combatida na Unidade, o enfermo é encaminhado para 
o Hospital de Parauapebas transportado por uma 
ambulância que ca à disposição da comunidade.

2.4.2 Instituições Públicas

Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Alegria do Saber.

A escola ainda conta com um 
ônibus que é responsável pelo 
transporte dos alunos que 
residem no campo.
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Sede da Associação de 
Moradores de Vila Sanção.



Para atender à demanda da população, a prefeitura construiu um 
novo sistema de abastecimento de água, que tem capacidade para 200 
mil litros. Além disso, a caixa d'água funciona como local de socialização 
entre os comunitários. A necessidade de pontos mais altos para obter sinal 
de celular atrai bastante gente para as proximidades da estrutura. 
Principalmente os jovens, que cam até tarde da noite nas redes sociais.

Com extensão de 183.844m², a Sanção possui pavimentação 
predominantemente em piçarra. Seus habitantes somam cerca de 1010 
pessoas que se dividem em 283 famílias. Sua população adulta (entre 18 e 
64 anos) representa 60,4% da população total, enquanto crianças e 
adolescentes (zero a 17 anos) são 37,6%; já os idosos (65 ou mais) 
representam 2% da população. Dentre os chefes de família (pais e mães), os 
originários do Maranhão representam 51,8%, enquanto os do Estado do 
Pará representam apenas 23,3%. Os provenientes de outros Estados 
representam 24,9% (Fonte: SYNERGIA, 2013).

A Vila reete um pouco da realidade do Sudeste do Pará. Rica em 
belezas e recursos naturais, berço de um povo trabalhador e que se originou 
do movimento migratório de sonhadores dos mais diferentes cantos do 
nosso país, e que batalha por um futuro melhor! Assim é Vila Sanção, uma 
localidade com várias memórias e que faz parte da História de um mosaico 
de culturas chamado Amazônia!

Além de importante para o sistema 
de abastecimento de água, a caixa 
d’água de Vila Sanção se tornou um 
importante espaço de sociabilidade 
para os moradores.

Vila Sanção vista a 
partir da Caixa d’água .

Os produtos da oficina 
’’Contando minhas Memórias‘‘ 
ilustram e representam bem as 
várias memórias e costumes que 
compõem Vila Sanção. 21



3. RECEITAS PRODUZIDAS PELA COMUNIDADE

Receita de Beiju
(Professora - Misterdânia Gomes) Receita de Bolinho de mandioca

(Professora - Ildenez de Jesus Lopes)

Ingredientes

1 kg de tapioca
200g de farinha branca peneirada
Água o suciente para umedecer
Sal a gosto
Margarina

Modo de Preparo

Misture a tapioca com a farinha branca 
peneirada e adicione água aos poucos até obter 
uma massa na e úmida, coloque uma pequena 
porção em uma frigideira pré-aquecida e assim 
que as bordas estiverem soltas vire e deixe assar o 
outro lado, passe margarina e sirva.

Ingredientes

1 kg de mandioca ralada
06 ovos
06 colheres de margarina
02 litros de leite
02 cocos ralados
03 copos americanos de açúcar
01 colher de canela em pó

Modo de Preparo

Misture a mandioca com o leite e deixe 
descansar por uma hora, em seguida adicione o 
coco, o açúcar, a canela, a margarina e os ovos, 
misture bem, despeje em uma assadeira 
retangular untada com margarina e polvilhada 
com trigo. Asse em forno médio por uma hora.
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Receita de Bolo Mangulão
(Professora – Maria Rosinete)

Receita de Purê de mandioca
(Professora - Terezinha)

Receita de Caldo de frango
(Professor – Francisco Monteiro)

Ingredientes

1 kg de polvilho
03 ovos
01 copo de óleo 
01 copo de leite
Sal a gosto

Modo de Preparo

Misture o leite, o óleo e o sal em uma 
panela e leve ao fogo até ferver, e despeje sobre o 
polvilho misture bem e deixe, em seguida 
adicione os ovos e leve para assar em uma forma 
redonda untada com margarina. Asse em forno 
médio por uma hora.

Ingredientes

400g de mandioca cozidas e amassadas
02 colheres de sopa de margarina 
02 colheres de sopa de azeite de oliva
01 colher de creme de leite
Sal e alho a gosto

Modo de Preparo

Amasse bem a mandioca cozida  e 
reserve, em uma panela refogue o alho na 
margarina e no azeite  até dourar, despeje a  
mandioca com o alho refogado e  misture bem e 
nalize com o creme de leite.

Receita de Bolo de mandioca com coco
(Professora – Silvia Batista)

Ingredientes

500g de peito de frango
01 kg de mandioca descascada e lavadas
06 ovos 
01 copo de óleo
01 coco ralado
01 pitada de sal
½ litro de leite
2  ½  de açúcar 
01 colher de sopa de margarina

Modo de Preparo

Rale a mandioca e reserve, junte todos os 
ingredientes restantes no liquidicador e bata por 
10 minutos, despeje o líquido sobre a mandioca 
reservada misture bem, despeje a mistura em 
uma assadeira retangular untada  e leve para 
assar em forno bem quente por 40 minutos.

Ingredientes

500g de peito de frango
600g de mandioca
01 tomate picado 
01 cebola picada
Cheiro verde picado
11 g de corante
Sal e pimenta do reino a gosto
03 dentes de alho 

Modo de Preparo

Refogue o frango junto com o tomate, a 
cebola, o corante, o sal, alho a pimenta  do reino, 
e deixe cozinhar até car  no ponto de desar e 
reserve. Cozinhe a mandioca até que comece a 
desmanchar, junte o frango e a mandioca cozida 
e bata no liquidicador por 5 minutos, em 
seguida despeje em uma panela e leve ao fogo 
por 8 minutos, sirva com queijo e cheiro verde.
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 Receita de Beiju
(Professora - Maria de Fátima de Sousa
Luz)

Receita de bolo estresse de Vila Sanção
(Professora - Deromildes Carvalho)

Receita de bolo de puba
(Professora - Maria de Oliveira)

Ingredientes

200g de mandioca ralada e peneirada 
01 kg de polvilho
Água 
Sal 
01 copo de coco ralado 

Modo de Preparo

Junte o coco, o sal, a água, a mandioca 
ralada e o polvilho, misture bem até que que  
húmida, aqueça uma frigideira e despeje uma 
porção da mistura, asse os dois lados.

Ingredientes

01 kg de mandioca ralada 
250g de açúcar
300g de coco ralado
01 colher de sopa de erva doce
02 ovos
01 colher de chá de sal 
02 colheres de trigo sem fermento
½ litro de óleo para fritar

Modo de Preparo

Bata bem os ovos, e acrescente os outros 
ingredientes aos poucos, misturando bem até 
car uma massa homogênea, com a ajuda de 
duas colheres faça bolinhas e   frite em óleo bem 
quente.

Receita de bolo de mandioca
(Professora - Geisa)

Ingredientes

500g de peito de frango
02 kg de mandioca ralada 
05 xícara de açúcar
01 coco ralado
250g de margarina
06 ovos
01 pitada de sal

Modo de Preparo

Misture todos os ingredientes bem, deixe 
descansar por 10 minutos, leve ao forno pré-
aquecido e asse por 40 minutos a 180ºC.

Ingredientes

01 kg de puba 
½  Xícara de açúcar
01 litro de leite de coco babaçu
02 copos de azeite de coco
½ dúzia de ovos 

Modo de Preparo

Coloque a puba em uma vasilha, 
acrescente o leite  de coco, o açúcar e  o azeite , 
misture bem até que  que uma massa 
homogênea, deixe a massa descansar por  10 
minutos, em seguida adicione os ovos misture 
novamente,  leve para assar em forno quente por 
30 minutos.  E está pronto para saborear.
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Receita de Mandioqueijo
(Aluna - Ester dos Santos)

Receita de pão de mandioca
(Aluna- Samária de Castro Moreira)

Ingredientes

02 xícaras de mandioca cozida
05 xícaras de açúcar
70g de queijo ralado
02 colheres de margarina
01 ovos
Sal a gosto

Modo de Preparo

Amasse a mandioca cozida até virar um 
purê, separe a clara da gema e reserve a clara,  
acrescente os outros ingredientes ao purê de 
mandioca (menos a clara), em seguida faça 
bolinhas e passe na clara e no queijo, coloque em 
uma assadeira e leve ao forno por 20 minutos a 
180ºC.

Ingredientes

04 colheres de sopa de açúcar
03 xícaras de leite
01 colher de sopa de sal
1/² xícara de óleo
08 xícaras de trigo
07 xícaras de mandioca cozida e 
amassada
02 ovos
02 colher de sopa de  fermento biológico

Modo de Preparo

Bata os ovos, o açúcar, o sal, no liquidi-
cador, aqueça o leite e despeje dentro do liqui-
dicador e bata por 1 minuto.  Em uma vasilha 
junte a mandioca e o conteúdo do liquidicador 
misture bem, acrescente a farinha de trigo aos 
poucos até desgrudar das mãos. Sove bem a 
massa em seguida faça os pães do tamanho que 
desejar, coloque em assadeiras e deixe crescer 
durante 40 minutos.  Leve para assar em forno 
médio por 35 minutos.
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Ilustração da Receita 
Mandioqueijo produzida 
pela aluna Ester Vieira 
dos Santos.



Receita de mandioca frita
(Aluna – Elane Jardim Costa)

Receita de brigadeiro de mandioca
(Aluna – Gabrielly dos Santos Sousa)

Receita de bolinhos de mandioca
(Aluna – Rafaela de Assis)

Ingredientes

01 kg de mandioca cozida e cortada em 
forma de palitos
½ litro de óleo 
Sal a gosto 

Modo de Preparo

Aqueça bem o óleo e coloque os palitos de 
mandioca para fritar, deixe fritar até que que 
dourado, escorra em papel toalha e adicione o sal 
na quantidade desejada.

Ingredientes

01 ½ xícara de mandioca cozida e 
amassada
01 xícara de leite
10 colheres de açúcar
01 colher de sopa de margarina
3 colheres de chocolate em pó
01 saquinho de chocolate granulado

Modo de Preparo

Junte a mandioca cozida e amassada com 
o leite, a margarina, o açúcar e o chocolate e 
misture bem, despeje a mistura em uma panela e 
leve ao fogo para cozinhar até que a mistura 
solte do fundo da panela, deixe esfriar um pouco 
e faça bolinha e passe no granulado.

Receita de sorvete de mandioca
(Aluna – Deise Leite Soares)

Ingredientes

01 ¼ de xícara de mandioca cozida e 
amassada
01 xícara de água
01 xícara de chá de leite
½ lata de leite condensado
½ de creme de leite
01 xícara de açúcar

Modo de Preparo

Leve ao fogo o açúcar, a água e o leite e 
deixe ferver  até o açúcar dissolver,  junte essa 
mistura do leite com a mandioca cozida e bata 
no liquidicador por 10 minutos , em seguida  
despeje a mistura em uma vasilha  plástica e leve 
ao freezer.

Ingredientes

01 kg de mandioca cozida e amassada 
01 xícara de leite 
02 ovos
01 colher de sopa de margarina
½ colher de fermento em pó
02 colheres de sopa de cheiro verde 
picado 
02 dentes de alho amassados
Sal a gosto
½  litro de óleo  

Modo de Preparo

Junte todos os ingredientes a mandioca 
cozida e amassada, e faça bolinhas com a massa, 
em uma panela aqueça bem o óleo e coloque as 
bolinhas e frite, escorra em papel toalha.
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Receita de coxinhas de mandioca com
carne de sol – (Aluna – Glória Ferreira)

Ingredientes

02 xícaras  de leite
03 colheres de sopa de parmesão ralado
02 colheres (sopa) de margarina
01 cubo de caldo de galinha
01 xícara de farinha de trigo
1/2 kg de mandioca cozida
50g de margarina

Recheio
01 kg de carne de sol cozida e desada
01 cebola picada
04 colheres de óleo
Sal e pimenta-do-reino a gosto
Cheiro verde picado
02 dentes de alho

Refogue todos os ingredientes e reserve 
para fazer o recheio da massa.

Modo de Preparo

Leve ao fogo: leite, margarina, caldo, 
quando ferver junte toda farinha. Mexa até 
cozinhar bem. Desligue, misture a mandioca e 
sove para agregar, modele as coxinhas colocando 
o recheio, passe no ovo, farinha de rosca e frite.
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Receita de Bolo de mandioca
(Aluna - Caliny Rocha)

Ingredientes

500g de mandioca ralada
01 xícara de açúcar
02 xícaras de leite
01 colher de margarina
50g de coco ralado
02 ovos
01 colher de fermento em pó

Calda de caramelo

02 xícaras de açúcar 
01  de xícara de água

Modo de Preparo

Para o caramelo:
Numa panela, leve o açúcar ao fogo e 

deixe car dourado, não muito escuro. Fica 
líquido. Vá colocando a água aos poucos. Deixe 
no fogo até car em ponto de o grosso sem 
mexer, como o ponto de calda de pudim.

Para a Massa:
Numa tigela, coloque a mandioca, o 

açúcar, os ovos, o coco e a manteiga. Misture bem 
com uma colher de pau. Passe o caramelo em 
toda a forma com furo no meio (capacidade de 3 
litros) e deixe esfriar por 10 minutos aproxi-
madamente. Despeje a massa e asse em forno 
médio (200ºc) por 50 minutos a 1 hora.



4. A VILA QUE NÃO PARA DE
CRESCER!
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Vila Sanção 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 tem o privilégio de testemunhar o crescimento e 
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 Sanção 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 de Vila 
Sanção, 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.



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

A Vale em Parauapebas. Companhia Vale S/A. Temple 
Comunicação: Parauapebas/PA, 2016.
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