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“A vida não é a que gente viveu, e sim 

aquela que a gente recorda, e como 

recorda para contá-la.” 

Gabriel García Marquez 

 

  



Apresentação 

Este livro é o resultado de pesquisa 

desenvolvida com estudantes do CEJA – Centro 

de Educação de Jovens e Adultos- “Cleonice 

Miranda da Silva” de Colider, proposto no 

projeto de Letramento Literário: Crônica 

Memorialística – uma experiência de 

produção de leitura e escrita na Educação 

de Jovens e Adultos com o objetivo de 

promover a formação do leitor da EJA, por meio 

de atividades de letramento com textos 

memorialísticos, que possam despertar o 

conhecimento de mundo e experiências 

pessoais dos alunos. 

A pesquisa teve como inspiração a obra 

Passado a limpo, da escritora Icleia Rodrigues 

de Lima, que narra as lições apreendidas em 

cada fase da vida, em crônicas memorialísticas. 

A partir da leitura de alguns textos, os 

estudantes produziram textos sobre suas 

memórias de momentos, histórias e eventos. 

Validaram suas experiências e deram um novo 



significado à sua vida; afinal de contas, as 

memórias podem ser um tesouro valioso, pois 

evidenciam sentimentos, emoções e 

impressões sobre acontecimentos vividos e as 

narrativas são a materialização das lembranças 

e das memórias. Assim, o passado tornou-se 

presente pela memória.  

Desta maneira, espera-se que ao ler as 

crônicas vocês possam se emocionar, viajar e 

se divertir com a produção dos autores. 

Parabenizo a cada um dos estudantes pelo 

empenho e disposição em partilhar as 

experiências vividas. Ótima leitura! 

 

Profa. 

 Juliana Oliveira Costa e Santos 

(Organizadora) 
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Ana Josina de Souza 

 nasceu em 1968, em 

Vargem Grande do 

Rio Pardo - MG, filha 

de Joaquim e Tereza. 

Em 2013, casou-se e 

mudou para Colider-

MT. Nas horas vagas 

gosta de fazer bolo e 

passear. Ana voltou a estudar e está 

frequentando o CEJA “Cleonice Miranda da 

Silva” pretende terminar o ensino médio e 

depois fazer um curso técnico. 
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Por amor... 
Ana Josina de Melo 

Eu morava em Taiobeiras, uma cidade 

localizada ao norte de Minas Gerais, passava os 

dias ajudando e cuidando da minha Mãe. Em 

um sábado do ano de 2013, fui visitar meu 

sobrinho em Pintado, pois ele havia me dito que 

iria me apresentar o tio da esposa dele, que 

estava procurando uma namorada, fiquei 

interessada e ao chegar lá, veio um homem 

abrir o portão, que fez meu coração disparar, 

pensei é ele. E era mesmo, Agenor, fiquei 

encantada, mas triste ao mesmo tempo, 

porque ele morava muito longe, em Colider no 

Mato Grosso.  Conversamos muito e percebi 

que ele também ficou interessado em mim. No 

dia seguinte, Agenor foi até minha casa me 

pedir em casamento, mas minha mãe não 

deixou, dizendo que era muito longe e que ela 

me queria perto dela. Agenor voltou para Mato 

Grosso, eu decidi que queria morar com ele. 

Juntei dinheiro suficiente para a passagem e 

para a viagem e fugi, porque eu queria realizar 

meu sonho de ter um marido, uma casa, enfim 

uma família. Comprei uma passagem até 

Salinas e outra de Salinas para Cuiabá. Trazia 

algumas roupas e um pouco de dinheiro, mas 

o coração cheio de esperança para a minha 

nova vida.  
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Em Cuiabá, Agenor estava me esperando 

viemos até Sinop de ônibus e pra chegar em 

Colider viemos de carro, porém a estrada 

estava bloqueada por um movimento dos Sem-

terra. Tive que fingir que estava doente para 

conseguir chegar em Colider. O nervosismo e a 

ansiedade tomavam conta de mim, eu estava 

prestes a realizar meu grande sonho de ter um 

esposo, uma casa e uma família, mas será que 

iria dar certo? Deixei meus pais em Minas 

chateados comigo, será que fiz a melhor 

escolha? Depois de uma viagem cansativa 

chegamos, fui muito bem recebida pelos filhos 

de Agenor. Depois de quatro anos, fui visitar 

minha mãe, que hoje, entende que eu 

precisava viver esta experiência. Estamos 

casados há alguns anos, voltei a estudar e 

vamos vivendo um dia de cada vez. 
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Valtair Rufino de 

Souza nasceu em 1987, 

em Colider-MT, onde 

reside até hoje. Filho de 

Cacilda e Nelson, 

atualmente estuda no 

CEJA “Cleonice Miranda 

da Silva”. Nos momentos 

livres gosta de tirar um 

tempo pra si, ficar em casa, assistir filmes, 

fazer uma leitura de deleite. Estar com a 

família, principalmente a filha, gosta de levá-la 

para o campo, curtir toda a calmaria da 
natureza. 
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A chegada do novo 
Valtair Rufino de Souza 

 

Lá pelos meus 7 a 8 anos de idade, 

morávamos, meus pais e meus quatro irmãos, 

em um sítio na Comunidade Bolichão. Certa 

vez, meus pais ouviram no rádio o anúncio de 

um objeto chamado geladeira a gás. E depois 

disso, eu meus irmãos, ouvíamos várias vezes 

pai e mãe conversando sobre este objeto. 

Ficamos curiosos em saber o que seria esta tal 

geladeira a gás? De uma coisa eu tinha certeza, 

era um objeto de muito valor, lembro que meu 

pai vendeu, na época, seis cabeças de gado 

para adquirir a tal geladeira a gás. 

Quando chegou esta novidade em casa, 

ficamos apreensivos, era uma caixa grande e 

bege. E dentro estava ela, a geladeira a gás. 

Foi retirada da caixa com todo cuidado e 

admiração, abriu-se a porta e dentro havia 

várias repartições para acomodar os alimentos. 

Mas como isto iria funcionar? A imaginação 

corria solta. 

Até então, em datas especiais, 

tomávamos um refrigerante chamado Tubaína 

gelada no sereno. E a partir de agora, era a 

geladeira a gás que iria deixar nossa bebida 

preferida gelada. E o grande momento chegou, 
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meu pai ligou a geladeira, não saímos de casa, 

ficamos lá admirando aquele objeto e 

esperando para ver o que iria acontecer. 

Levamos muitas broncas da minha mãe, 

porque não saíamos de perto da geladeira até 

que, ela nos prometeu que assim que tivesse 

alguma coisa gelada nos chamaria. Diante da 

promessa, e das broncas, saímos para brincar, 

mas ansiosos em ouvir o chamado de minha 

mãe. A geladeira a gás que chegou em nossa 

casa, foi motivo de muito falatório na região, 

afinal de contas era um objeto revolucionário. 

Passou um tempo, que parecia uma 

eternidade, ouvimos o chamado tão esperado 

de minha mãe, a Tubaína estava gelada. Fomos 

tomá-la, quantos risos naquele momento, 

ríamos muito, uma sensação que jamais irei 

sentir novamente, minha bebida preferida 

estava mais saborosa e gelada, um sabor 

mágico. 
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Saintonise Alneus , 

nasceu em 1993, na 

República do Haiti. Filha 

de Rosette Alcindor. Em 

2017, mudou para o 

Brasil em busca de 

melhores oportunidades. 

Estuda  no CEJA 

“Cleonice Miranda da Silva”. Pretende terminar 
o ensino médio e fazer a faculdade de 

Enfermagem. Nos momentos livres gosta de 

brincar com a Ruth(filha) e também ir à igreja 
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Em busca de dias melhores  
Saintonise Alneus 

 

Eu sou Saintonice, morava em Custine, 

uma vila rural, a cerca de 5 km ao norte da 

região sul de Cavaillon no Haiti. Cerca de 

15.000 pessoas vivem lá. Greater Custine 

possui 1 escola frequentada por 232 alunos. É 

uma escola católica que cobra entre US $ 60,00 

e 90,00 EUA / ano, sem incluir livros, 

uniformes, sapatos ou taxas especiais. Meus 
parentes moram todos lá, mãe, irmãos, 

sobrinhos, cunhados, tios e tias. O Haiti é um 

país maravilhoso, tem muitos lugares bonitos e 

outros nem tanto. 

Meu sonho era vir para o Brasil, que é um 

país acolhedor e cheio de oportunidades. 

Smith, meu namorado veio primeiro, e 

conseguiu um trabalho na JBS Curtumes de 

Colider-Mato Grosso, depois me ajudou, para 

que eu viesse também. Minha viagem foi muito 

triste, tive depressão, porque deixei toda 

minha família, minha história e minhas raízes 

lá. Pra chegar aqui, foram dois dias de avião. 

Mas fiquei firme, pois a situação exigiu que eu 

fosse forte para realizar meu sonho de morar 

no Brasil e poder ajudar os que ficaram, porque 

a situação não está boa por lá. 
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Percebi que aqui no Brasil, todas as 

pessoas trabalham para ajudar no sustento da 

família, homens, mulheres, jovens e até 

idosos. No Haiti não é assim, acho que deve ser 

porque lá, a maioria das oportunidades são 

para trabalhos braçais.  

A vida por aqui, não está sendo fácil, 

cheguei em 2017 e não consegui um trabalho 

com registro. Mas consegui fazer amigos, 

frequento uma escola e a igreja que me 

acolheram muito bem, e minha filha nasceu 

nesta terra. Não penso em viver em outro 

lugar, só saio daqui se não conseguir serviço, 

porém tenho fé, de que vou conseguir realizar 

meu sonho que é ter um emprego de carteira 

assinada, uma casa, um carro e viajar para 

outro país. 
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Elias Pinheiro dos 

Santos, nasceu no ano 

de 1971, em Corumbataí 

do Sul-PR. Filho de 

Geraldo e Corina. 

Atualmente, mora em 

Colider-MT e estuda no 

CEJA “Cleonice Miranda da Silva”. Nas horas 

vagas, gosta de ler a bíblia e livros de ficção, 

mexer com plantas e fazer mudas é ,também, 

um de seus passatempos preferidos. No futuro, 

pretende ampliar sua panificadora caseira, 

levá-la para um prédio comercial. 
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A vida da gente 
Elias Pinheiro dos Santos 

 

Na minha infância, nos meus 9 a 10 anos, 

o sonho de consumo das crianças, dos meninos 

principalmente, eram bola ou bicicleta. As 

propagandas das gomas de mascar ou chicletes 

nos encantavam, porque ao comprá-las você 

ganhava uma revistinha com imagens de bolas, 

bicicletas e outros brinquedos, todas em 

quadrinhos para preencher com figurinhas e 

quando preenchia o objeto com as figurinhas 

você poderia ganhar o brinquedo preenchido. E 

onde conseguir as figurinhas? Nos chicletes 

vinham as figurinhas para você preencher a 

revistinha. 

Eu sonhava com uma bola ou bicicleta, e 

comprava os chicletes, sempre na esperança 

de preencher a figura dela. Gastava todas as 

moedinhas que meu pai me dava para comprar 

os chicletes, abri-los e pegar a figurinha para 

preencher a revistinha, era uma expectativa 

muito grande cada vez que se abria um 

chiclete, pois poderia ser aquele dia que 

finalmente eu conseguiria meu objeto de 

desejo, já até  imaginava como seria: ao abrir 

a revista lá estaria a única figurinha que 

faltava, ia pular e gritar muito. Então iria correr 

para a venda do Sr. Ângelo buscar minha 
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bicicleta e voltaria para casa todo feliz, 

pedalando e meus amigos correndo atrás de 

mim. Ah, que sensação maravilhosa. Meu pai 

ia ficar numa alegria só, porque ele sabia o 

quanto eu queria este prêmio e ao anoitecer, 

ela seria colocada ao lado da minha cama, para 

eu dormir ao lado do meu sonho concretizado. 

Na verdade, este dia não chegou, mas a 

possibilidade de ter este sonho realizado me 

motivou por um bom tempo a adquirir 

chicletes. 

 

 

Dias de luta, dias de glória 
 

O ano era 1975, eu tinha apenas 04 anos 

de idade, minha mãe havia falecido um ano 

antes, então meu pai decidiu mudar para o 

Mato Grosso, porque a conversa que corria no 

Paraná era de que aqui, é muito fácil adquirir 

terra. Viemos em uma kombi, juntamente com 

nossa mobília e a de outra família. Fomos 

morar em um barracão de lona, vivíamos com 

muito pouco, mas tenho lembranças de muita 

alegria daquele período, nossa propriedade 

ficava  próxima da ponte do Rio Carapá, rio que 

hoje agoniza, era uma época de muita chuva, 
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muitas vezes chovia por 30 dias sem parar e a 

cheia do rio provocava  enchentes, que 

alagavam toda nossa chácara, para mim e 

meus irmãos era tudo festa, mas hoje entendo 

a expressão de desespero que meu pai tinha na 

época. 

Era um período em que Colider, estava 

iniciando sua colonização e havia muitos 

jagunços por aqui, chefiados pelo Sr. Loro e Sr. 

Francisco e o ponto de parada deles era 

próximo a nossa casa. Chegavam em jipes e já 

sabíamos quem era e avisávamos nosso pai, 

ele sempre tentava amenizar a situação, 

dizendo que eram os tios trabalhadores da 

região, mas os próprios jagunços gostavam de 

ser reconhecidos como tal. Nunca fizeram mal 

pra nós, inclusive davam balas e doces para as 

crianças da redondeza. Fazia parte da nossa 

rotina a chegada dos jagunços na propriedade 

e na sequência o tiroteio. A gente não sabia se 

atiravam em animais ou gente, mas ficávamos 

todos quietos dentro de casa. 

A cidade tinha apenas a avenida Marechal 

Rondon, a energia era de motor gerador que 

era desligado às 22h. A cidade era cercada por 

mata fechada, havia muita onça e também o  

tatu canastro, que hoje está em extinção, 

alguns chegavam  a pesar 90kg. 
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Depois de algum tempo, meu pai 

comprou outra propriedade na Comunidade 

Jacutinga, quando fomos para a escola. Minhas 

professoras foram D. Elza Suniga e depois D. 

Odila aprendi a ler com elas. Onde é a loja da 

Honda hoje, tinha uma banca de revistas e lá 

meu pai, que não sabia ler, comprava uns 

livrinhos com as histórias de João Grilo, e a 

alegria dele era ouvir as histórias sendo 

contada por mim e meus irmãos. Sempre 

moramos na zona rural da cidade. Foram 

tempos difíceis, mas que deixaram boas 

lembranças na memória e no coração.  
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Rosenilda da Silva 

Lobato, nasceu no 

ano de 1979 em 

Mundo Novo- MS, filha 

de Valdete e Luiz. 

Reside em Colider-MT 

, desde 1989. 

Frequenta o CEJA 

“Cleonice Miranda da 
Silva” e assim que 

concluir o ensino médio pretende cursar uma 

faculdade. Nos momentos livres gosta de fazer 

crochê, passear e estar reunida com a família. 
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Pedacinhos de mim 
Rosenilda da Silva Lobato 

 

Eu e minha família morávamos em 

Guarantã do Norte, que era uma região de 

garimpo, perdi meu irmão mais velho lá, e meu 

pai decidiu que deveríamos deixar aquele lugar 

por não ser apropriado para nós, pois éramos 

em doze crianças e era uma região violenta e 

de muita  malária. Então, no ano de 1989 

mudamos para Colider, eu tinha 10 anos. 

Chegamos à noite e junto com a luz do luar 

estava nossa esperança por uma vida melhor, 

fomos morar em um sítio, a 40km da cidade. 

Eu nem vinha na cidade era só minha mãe e o 

meu pai, porque era muito difícil ir até lá, não 

tinha ônibus, tinha que ir de caminhão, por isso 

eu e meus irmãos ficávamos em casa, e quando 

chovia a água passava por cima da ponte. Ás 

vezes, era preciso voltar para casa 

caminhando. 

Certa vez, viemos para a cidade em um 

evento muito especial, o rodeio, e ainda teve o 

show de Leandro e Leonardo, que dia especial 

foi aquele. Foram dias de espera, a escolha da 

roupa e a ansiedade tomou conta de mim. E foi 

uma noite linda e marcante, é certo que era 



 
25 

 

tudo muito precário, mas nem isso tirou o 

encantamento daquele momento. 

E o tempo passou, namorei, casei, mudei 

pra Santa Catarina, voltei pra Colider e neste 

retorno, em um momento complicado da minha 

vida tive, a oportunidade de trabalhar em uma 

cozinha de lanchonete, desenvolvi uma 

habilidade que nem imaginava que tivesse, 

fazer lanches e aprimorar meu modo de 

cozinhar. Tive mais algumas experiências de 

trabalho em cozinhas. Fiquei desempregada e 

agora com a ajuda dos meus quatro filhos, 

montei um delivery de lanches e tenho como 

meta abrir um restaurante aqui, pois é um 

lugar bom de viver e tenho fé de que irei 

conseguir. 
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Ruanna Kelly da Silva, 

nasceu em 1992, natural de 

Iguatu-CE, filha de Maria 

Socorro e Francisco. É casada 

e tem duas filhas. Atualmente, 

mora em Colider-MT, está 

matriculada no CEJA “Cleonice 

Miranda da Silva”. Sente que, 

concluir o ensino médio é uma forma de 

satisfação pessoal.  Gosta de estar com a 

família e, antes da Pandemia, passear com as 

filhas na sorveteria e lago da cidade. Utiliza o 

estudo da Bíblia como maneira de ajudar das 

pessoas se aproximarem mais de Deus e 

também, para se fortalecer.  
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Entre Luzes e encantos 
Ruanna Kelly da Silva 

 

Tenho muitas lembranças boas da minha 

infância. Mas algo que me recordo com muito 

carinho, foi a primeira vez que fui a um parque 

de diversões. 

Quem me levou foi minha Tia, que 

mesmo depois de um dia de trabalho cansativo, 

não mediu esforços, para que este passeio se 

realizasse, e viemos do sítio até a cidade. 

Quando chegamos, fiquei encantada com 

tudo o que vi, as luzes coloridas, as pessoas 

alegres, barracas de comidas e brinquedos. 

De repente, o momento mais 

emocionante da noite chegou, minha tia me 

deu a oportunidade de escolher um brinquedo 

para brincar, e eu com imensa alegria apontei 

para a roda gigante, toda iluminada, colorida e 

o maior brinquedo do parque, a imponência 

dela me encantava. Minha Tia ficou assustada 

com minha escolha, porque ela mesma tinha 
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medo, mas precisou me acompanhar e superou 

o medo, foram momentos mágicos. Em 

seguida, brinquei em outros brinquedos, comi 

maçã do amor e o mais legal foi um anel que 

minha Tia comprou pra mim. Porque sempre 

que olhava pra ele, me lembrava de tudo que 

senti e vivi naquela noite especial. 
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Elizardo Joviano da Silva, 

nasceu no ano de 1972 na 

cidade de Guaíra-PR, filho 

de Artur e Maria. Mora em 

Colider desde os oito meses 

de idade, atualmente 

estuda no CEJA “Cleonice 

Miranda da Silva”. Nas 

horas vagas gosta de brincar com a filha, 

pescar, estar nas matas às margens dos rios, 

fazer enxerto em pés de frutas. Esculpir vasos 

de barro artesanal é uma terapia. Uma 

atividade muito especial é ler a bíblia e refletir 

sobre ela. E o futuro, a Deus pertence. 
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A cidade cresce e os rios têm sede 
Elizardo Joviano da Silva 

 

Faz muitos, quando meu pai veio do 

estado do Paraná para Colider, eu era um bebê, 

tinha em torno de 8 meses. O ano era 1973, 

não existia Colider, o que tinha era um picadão 

na mata que chegava até as proximidades do 

Rio do Meio. Estavam aqui, apenas os primeiros 

que vieram acamparam neste lugar e meu pai 

foi um deles. Destes muitos já morreram. Não 

se sabia ao certo onde seria Colider, o que se 

sabia é que estávamos prestes a realizar um 

grande sonho, começar uma nova cidade cheia 

de oportunidades. Meu pai era cozinheiro e 

acompanhava atentamente os trabalhos dos 

picadeiros, que são as pessoas que abrem 

picadas (caminhos) no meio da mata. Era 

muita mata, bichos das mais variadas espécies, 

e também, muita chuva, os rios transbordavam 

e havia muita fartura de peixes. Não existia as 

facilidades e mordomias de cidade por aqui. 

Porém, todos estavam tão motivados pelo 

objetivo maior, que o pouco recurso que havia 

não fazia diferença. 

Um tempo depois, conseguiu-se localizar 

onde seria a tão sonhada cidade de Colider e 

finalmente abriu a primeira rua e aos poucos 
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foram se instalando as primeiras famílias, 

mercearias e a primeira farmácia. Próximo ao 

Lago dos Pioneiros, no rio Jaracatiá, que hoje 

agoniza, ficavam os jagunços acompanhando 

toda a movimentação de chegada de pessoas 

que vinham de todas as partes do Brasil, com 

objetivo de conquistar uma vida melhor neste 

município promissor. Mas aqui o trabalho era 

árduo, meu pai já perdeu plantações inteiras de 

arroz, algumas vezes porque a chuva não 

deixava realizar a colheita e outras porque não 

tinha como transportar para outro lugar. 

Hoje fico pensando nos momentos 

difíceis que passamos na nossa chegada, 

sobrevivemos e seguimos nossa vida, mas o 

que me marcou e me lembro com saudade é a 

fartura de peixes e bichos que encontrávamos 

e que imaginávamos que nunca iria acabar. 

Mas a cidade foi crescendo, e com isso muitas 

pessoas chegando, construções, derrubadas, 

caçadas, e a natureza foi sufocada com o 

avanço do progresso. 
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