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Prefácio 

 

A presente obra é uma coletânea de crônicas históricas de autoria dos 

estudantes da Escola Municipal Félix Antônio. 

É constituída por relatos dos acontecimentos que demarcam a 

origem das comunidades ondem vivem os estudantes, bem como fa-

tos do dia a dia desses lugares, rotinas e costumes dos seus morado-

res, além de outros acontecimentos que tenham causado significativa 

impressão e, por isso, mereçam o registro escrito. 

Recebe o título “Tabuleiro de Histórias” porque “tabuleiro” é o 

nome das elevações do relevo comuns em nosso lugar, elevações que 

simbolizam as relevâncias - ou, a importância - das histórias de nossas 

povoações, contadas por seus próprios moradores. 

Esperamos que a presente obra, reconhecendo-se como singe-

la e voltada principalmente aos estudantes da Escola Municipal Félix 

Antônio, contribua para estimular o interesse pela história, a pesquisa 

e a leitura, a partir da apreciação das narrativas de sua própria auto-

ria. 

Aos leitores mais experientes, avisamos que os textos passa-

ram por uma revisão de ortografia, mas foram preservadas as expres-

sões de linguagem típicas do lugar, de modo a garantir a identificação 

das narrativas com os seus respectivos autores. 

 

São José, Alto do Rodrigues, 8 de dezembro de 2014. 

Benedito de Sousa Melo  
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Por Elisângela Stéfany, 

aluna do 7º ano 

 

O DIBA é um lugar calmo.  

 Eu gosto muito do DIBA. No DIBA, eu tenho vários amigos. Às 

vezes, eu saio à noite para brincar, mas é muito difícil eu sair de casa. 

Gosto mais de ficar em casa fazendo meus deveres, assistindo TV, jo-

gando no celular e no tablet.  

 Sobre meus vizinhos: são fofoqueiros, falam muito da vida dos 

outros, mas eu gosto de alguns vizinhos e, de outros, não.  

 As pessoas no DIBA trabalham na agricultura e plantam vários 

alimentos como: banana, mamão, milho, manga, goiaba, etc. As pesso-

as ganham dinheiro, mas tem época que os preços sobem e dessem.  

 Aqui, no DIBA, houve vários acontecimentos, como a quadra: 

meus amigos jogam bola e se divertem muito na quadra. O calçamen-
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to foi ótimo, porque tinha muita poeira, já, hoje, não tem tanta poeira. 

Também tem o poço de água. O acontecimento mais importante: gra-

ças ao dessalinizador, que deixa a água doce e mineral pra gente be-

ber!  

 Eu acho o DIBA ótimo, gosto muito do DIBA e não tenho nem 

um pouco de vontade de morar em outro lugar.  

 Na data em que eu nasci também tem um acontecimento: dia 

19 de novembro é o Dia da Bandeira.  
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Por Érica Lira, 

aluna do 6º ano 

 

O Baixo-Açu é um lugar simples, com suas coisas boas e ruins, com 

várias frutas como mamão, banana, coco e muito mais. Tem vários ti-

pos de animais, como cachorro, gato, cavalo, sabiá e alguns sonhins 

etc. Mas infelizmente, tem seus perigos com assaltantes perigosos. Um 

dia aconteceu um assalto na minha casa em 2012. 

 Tudo começou de tarde. O meu avô tem costume de contar di-

nheiro do lado de fora. Chegaram dois homens de moto e com capace-

te. Meu avô, distraído, o homem disse: "Entra pra dentro de casa que é 

um assalto", com a arma no meu avô. Teve que entregar o dinheiro to-

do e eles, graças a Deus, não fizeram nada. Foram embora. 

*** 

Projeto Baixo-Açu é um lugar simples, com muitas frutas, como ma-
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mão, banana, manga, acerola, seriguela, etc.  

 Mas, enfim, eu não gosto daqui, porque acho um pouco esqui-

sito, não muda, porque fica longe do hospital.  

 Tem vários tipos de animais, como o cavalo, o gato, o cachorro, 

o jumento, a raposa, o gato do mato... Tem vários pássaros por aqui, 

como sabiá, periquitos, sibito, rolinha, papa-caju, vem-vem, etc. 

 Tem vez que eu até gosto daqui do Baixo-Açu. Também tem as 

suas diversões, como ficar perto de algumas casas de amigos(as).  

O canal é bom de tomar banho, quando está cheio e limpo, é claro, 

embora, eu não sabendo nadar. É bom também quando o canal está 

um pouco seco, não tanto.  

 Mas, é sempre bom olhar as estrelas à noite correndo, vendo 

ainda mais com os coqueiros, para ajudar. 
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Por Raíza Marçal, 

aluna do 6º ano 

 

Oi! Meu nome é Raimunda Raíza. Prefiro que me chame de Raíza. En-

tão, moro no DIBA há 5 anos.  

 O DIBA é um lugar calmo, com a rotina de sempre. Coisas do 

dia a dia, tipo: pela manhã passam trabalhadores indo para o seu em-

prego, uns de bicicleta, outros de moto, etc.  

 Do DIBA, não tem muito o que falar. Na semana, passam cami-

nhões de outros estados, tipo PB, PE. Passam para pegar mercadorias. 

 O pessoal daqui gostava muito de tomar banho no canal, até 

que apareceu um jacaré. Aí, disseram que ele tinha saído do canal. Aí, 

o pessoal ficou com medo e hoje você não vê mais.  

 Ah, no ano de 2013, teve uma coisa que nunca tinha acontecido 

antes: encontraram um corpo no canal. Era um senhor que dizem que 
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morreu afogado. Acho que não, acho que o jogaram. Não sei onde ele 

morava, não sei se tinha família, mas sei que ele era uma pessoa boa.  

 Ah, também aconteceu outra coisa: um homem conhecido por 

Ninho sofreu um acidente. Dizem que ele estava bêbado. Aí, caiu na 

moto, passou de um lado para outro, foi uma pancada muito forte. 

Quem achou ele no outro dia foi um homem chamado Nego. Ele é va-

queiro, estava  tirando o leite. Aí, aconteceu, uma pessoa, falando, foi 

ver. Aí, ele encontrou. 

 Ah, no começo do ano de 2014, houve um acontecimento. Vie-

ram uns bandidos e atiraram e feriram um homem, mas, que eu sai-

ba, não roubaram nada. Aí, veio a polícia, se achando os donos, fize-

ram uma confusão, quiseram bater em gente do bem! 

 Fora isso, o DIBA (Projeto Baixo-Açu) é um lugar bom de se 

morar. Para mim, não acho chato. Tem pra onde ir à noite. 

 É isso, a crônica do meu lugar. 
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Canto Grande 
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Por Beatriz Melo, 

aluna do 6ºano 

 

Eu moro em Canto Grande. Onde eu moro, já aconteceu várias coisas, 

mas o que eu achei mais legal foi quando duas mulheres brigando por 

um homem, porque elas duas gostavam dele, então, a briga começou. 

Todo mundo passava na estrada e parava para olhar. Teve tanta gente 

que até o carro ambulância veio para olhar.  

 Aí, depois, ligaram para a polícia, e a polícia levou elas para a 

delegacia, e ficamos tudo em paz, graças a Deus... 
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Por Érica Daiane,  

aluna do 8º ano 

 

Um fato importante que aconteceu aqui em Canto Grande, há alguns 

anos, foi um casal que casou e teve um único filho.  

 Depois de rapaz e de casado, ele foi trabalhar. Então, decidiu 

vender o bar do seu pai e foi embora, e a família ficou.  

 Sua mulher com seus filhos, homens e mulheres, decidiram 

procurar seu pai através da internet e o encontraram na cidade de Ju-

azeiro, na Bahia. Depois de vinte e quatro anos, então, eles foram bus-

car ele, e ele veio para o meio de seus filhos, filhas, netos, bisnetos e 

seus pais. 

 *** 

Um fato importante em Canto Grande foi no dia doze de setembro do 

ano de 2001, na casa de José Umbelino. Ele estava com seu amigo Pon-



 18 

 

teiro. Eles estavam conversando e, de repente, chegaram três homens e 

começaram a atirar e mataram os dois com muita crueldade.  

 Foi uma tristeza muito grande para suas famílias, já que foram 

dois mortos. 

 Até hoje, as famílias são sabem quem matou os dois e ainda 

sofrem por isso. 
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Por José Armando,  

aluno do 8º ano 

 

O meu lugar aonde eu vivo é muito tranquilo, não há muito barulho, 

brigas, etc. Já houve brigas, mas já passou. Alguns vizinhos brigam 

quando estão bêbados.  

 Aqui, de frente ao terreno onde moro, tem um bar. Os donos 

do bar são Luzia e Edivan.  Quando as pessoas vêm beber, agradam 

muito não.  

 Não conversei não, eu vejo o que acontece. A origem da crônica 

é uma coisa que aconteceu e é descrevido como eu estou fazendo. 

 Eu vivo no Canto Grande. Próximo da tubulação do DIBA, há 

um rio a 1,9 Km. Por isso que eu acho bom. Todo domingo, eu e os 

amigos vamos ao rio Piranhas, que é o que tem aqui. 

 Eu gosto muito. Tem muita brincadeira. Eu jogo futebol. Há 
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um campo de futsal no terreno do meu amigo chamado Rony.  

 É muito bom aqui. Tem vezes que é muito quente e, às vezes, a 

noite é fria, igual o deserto, mas, não, porque o deserto não há casas – 

Rsrs! 

 Aqui nesse lugar aconteceu muita coisa. Uma vez, eu vi a polí-

cia levando um homem que eu conhecia. O motivo foi por causa de 

cachaça.  

 No outro dia, eu fui dizer a ele o que tinha acontecido e ele dis-

se que era mentira. Aí, no dia que aconteceu isso, o povo gravou a cena, 

e mostraram a ele, e ele acreditou – Rsrs! 

 Um dia, uma mulher bateu na tubulação do DIBA. Isso foi 

muito ruim. Ela tem quatro filhos e os filhos ficaram preocupados. 

Dois filhos, um com 13 anos e o outro com 15 anos, a outra com 11 anos, 

o outro é bebê ainda. E os filhos ficaram preocupados com ela, mas ela 

estava bêbada.  
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 Ela vinha de moto. Aí, pareceu que ela não viu os tubos. Tinha 

um tronco pequeno, uma coisa de 20 cm, muito forte, esse tronco. Aí, 

ela bateu nesse tronco, a moto parou e ela passou por cima do guidom 

da moto e bateu a cara na tubulação. Saiu muito sangue, ela perdeu 

um pedaço pequeno da língua, levaram ela pra o hospital, mas quan-

do foram dar um banho nela para tirar o sangue do corpo dela, o pe-

daço da língua estava em seu sutiã.  

 Isso foi um milagre de Deus. O nome da mulher é Edinha. Aí, 

os médicos costuraram a língua dela, e ela hoje fala normal. Isso, eu vi 

com meus próprios olhos. 
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Estreito 

ou 

Sítio Estreito 
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Por Ana Beatriz, 

aluna do 6º ano 

 

Eu moro no Sítio Estreito. Lá em frente à minha casa, um homem vi-

nha em um cavalo, quando um homem, em uma carreta, quando ba-

teu nesse homem e ele morreu.  

 Até hoje, gente que mora naquela casa ainda se lembra do que 

aconteceu, e fizeram uma casinha de cerâmica onde ele morreu, na 

beira da pista. Aconteceu em 2008 este fato. 

 Eu gosto de morar lá, porque é muito alegre.  

 Atrás da casa onde eu moro tem um sítio bastante grande. 

Também tem vários animais.  

 Eu adoro onde eu moro. 
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Por Maria Danielly,  

aluna do 9º ano 

 

Eu moro em Estreito. Gosto de morar aqui, porque é um lugar calmo, 

tranquilo. 

 Aconteceu um fato real aqui em Estreito. Faz uns nove anos 

atrás que isso aconteceu, em um Dia de Finados. Essa história de dois 

homens que se estranharam e findaram se matando um ao outro. 

 Vamos começar. Tudo aconteceu quando uma vizinha chama-

da Tiquinha Cabôco foi lá em uma casa que fica perto de Dalva Bessa. 

Ela foi visitar e acender uma vela para o marido, que é um dos que 

estamos falando.  

 Então, quando ela chegou lá, já tinha uma vela acesa. Ela foi 

acender a dela nessa que já estava acesa. Então, deram um forte em-

purrão nela, que ela caiu lá fora. Ela ficou tão assustada que não teve 
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reação de nada. Foi aí que ela deduziu que eles, mesmo mortos, ainda 

continuam rivais.  

 Aí, ela fez uma promessa de nunca mais acender uma vela em 

outra que já esteja acesa. Várias pessoas que estavam com ela presenci-

aram essa cena. 

 Outro fato aconteceu em um dia de chuva, quando eu e minha 

mãe, meu irmão e minha avó presenciamos uma cena inusitada no 

céu, quando apareceu uma bola no céu, do tamanho de um ovo. Veio 

se aproximando, quando começou a crescer, crescer. Depois de alguns 

minutos, ela foi ficando escura e desaparecendo devagar. Ficamos com 

muito medo, pois nunca tinha visto nada parecido.  Esse fato ocorreu 

neste mesmo ano 2014. 
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Por Rayssa Gomes 

aluna do 6º ano 

 

Meu nome é Rayssa. Tenho 11 anos. Moro na comunidade de Sítio Es-

treito. Onde eu moro tem postinho de saúde, tem quadra, tem casas, 

matos, escolas e etc. Onde eu moro é muito parado. 

 Onde eu moro tem muitas pessoas de idade, tipo: 92 anos, 82 

anos, 85 anos. Onde eu moro ainda existe muita pessoa mais ou me-

nos dessa idade. 

 Eu não gosto muito de onde eu moro, logo, lá não tem muita 

gente da minha idade.  

 No cemitério do Estreito tem muitos túmulos abandonados, 

tão velhos que o povo não sabe nem de quem é.  

 Mas, antigamente, no Estreito, não tinha muitas casas, antes 

só tinha casas perto do rio. 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gajé 
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Gisele Santos, 

aluna do 9º ano 

 

A explosão 

Numa certa noite, havia várias pessoas conversando, em frente às suas 

casas, trocando ideias e dando risadas.  

 Mas, naquela mesma noite, uma mulher cozinhando em sua 

casa, faltou o gás. Logo em seguida, seu marido foi comprar o botijão 

de gás.  

 Ao chegar em sua casa, ele foi colocá-lo no fogão, o homem 

nem sequer sabia que podia colocar água sobre o botijão de gás, e 

acendeu-o fósforo.  

 Logo, o fogo subiu – uma explosão havia acontecido ali. Mas o 

homem, esperto, jogou o botijão para fora de sua casa. Havia queima-

do suas mãos e seus cabelos durante a explosão.  
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 Nesse mesmo momento, passavam duas senhoras, que, ao ver 

o desespero do homem e da sua família, ligaram rapidamente pra am-

bulância, que levou o homem para o hospital.  

 Dias depois, o homem passava melhor, e sua cozinha, ainda 

queimada.  

 A mulher, o homem e sua família vivem com a preocupação de 

não deixar isso acontecer novamente. 

 A data do acontecimento: 07.03.2014. 
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Por Gislayne Lopes, 

aluna do 7ºano 

 

Eu gosto muito do Gajé. É um lugar muito bom de morar, e não troco o 

Gajé por nenhum outro lugar. 

 No Gajé tem muita gente fofoqueira, tem muita gente que eu 

não gosto, e tem gente que eu gosto. 

 Às vezes, no final de semana, eu saio de casa pra praça. A pra-

ça..., no começo as pessoas reclamavam que não terminavam a praça. 

Aí, depois que a praça foi feita, as pessoas só foram quatro ou cinco 

vezes. Agora, a praça, nem sapo, dá.  

 No Gajé, as pessoas se divertem no Bar de Mariquinha. Dizem 

as pessoas que dá muita gente, tem vez que dá briga, etc.  

 A maioria das pessoas trabalha em firmas. Elas vão de moto e 

carro.  Tem gente que trabalha na agricultura, na plantação de bana-
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na, de feijão e mamão, etc. Tem criação de gado, ovelha e vaca. As pes-

soas da agricultura vão de moto e bicicleta para o trabalho, etc. 
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Por Késia de França 

aluna do 6º ano 

 

Meu nome é Késia de França da Silva. Eu moro no Gajé. Eu gosto mui-

to de morar aqui, é muito bom mesmo.  

 Antigamente aqui tinha poucas casas: era uma aqui, outra aco-

lá. Agora está bem povoado.  

 As coisas remotas, foi a morte do filho da minha vizinha, eu 

soube por meus pais. As recentes, foi a morte do filho de Mendonça, 

que morava lá na casa de Antônio Borges, em frente à borracharia de 

Vicente.  

 Também teve a morte de seu Ovídio, esposo da mulher que eu 

entrevistei. Eu não presenciei quanto ele morreu, eu estava na Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus, por isso, eu ouvi falar que ele tinha 

falecido.  
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 As coisas que todo dia acontece, é quando eu acordo de ma-

nhazinha, eu ouço os passarinhos cantar. 

 Obs.: eu entrevistei dona Sebastiana, minha vizinha da frente. 
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Por Maria Eduarda 

aluna do 7º ano 

 

Eu não gosto muito do Gajé, porque é muito desanimado, não tem fes-

ta, não tem nada.  

 Há poucos dias aconteceu a missa de São Francisco, e foi muito 

bom. 

 Aconteceu que a gente descobriu um lugar onde existem fósseis 

do mar. Foi bem legal.  

 Também aconteceu no Gajé: fizeram a praça aqui perto, tam-

bém reformaram a quadra, no dia das crianças, fizeram uma festa, 

trouxeram um monte de brinquedos para as crianças, teve comida de 

graça. Não gostei não. 

 Os meus vizinhos, eu não gosto de nenhum deles, porque eles 

são muito fofoqueiros, só vivem falando da vida dos outros e não pres-
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ta atenção na deles, são todos falsos. 

 As pessoas trabalham com a agricultura, como banana, ma-

mão e outras coisas. Também trabalham nas firmas, bicos e outros ser-

viços. 
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Por Vitória Roberta 

aluna do 7ºano 

 

Bom, normalmente, eu moro no Gajé. Não é o lugar dos meus sonhos, 

mas não tem outro lugar pra morar no momento.  

 Porque o Gajé não é um lugar tão bom pra morar? Porque tem 

muitos lixos nas casas das vizinhas e porque gostam muito de falar 

das vidas das pessoas, são muito fofoqueiras.  

 Bom, no final de semana, pelo menos tem alguma coisa pra 

divertir, as pessoas têm o forró lá em Mariquinha.  

 Antes, as pessoas reclamavam muito, porque não tinha uma 

praça na comunidade pra seus filhos brincarem.  Agora que tem, as 

pessoas mal vão.  

 Normalmente, o povo do Gajé trabalha nas empresas, na agri-

cultura e, também, falando das vidas das pessoas.  
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Realmente, não acontece quase nada de surpreendente na comunida-

de do Gajé, a não ser as briguinhas tolas que as vizinhas têm. Tem que 

ter aquelas baixarias bestas! Oh povinho mal amado, viu! Ninguém 

merece esse povo daqui!  

 Não aconteceu nada surpreendente no meu nascimento, mas 

foi a maior alegria da minha família. 
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São José 

ou 

Sítio São José 
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Por Ana Mayana 

aluna do 8º ano 

 

Bom, normalmente, moro em São José. Não é uma cidade que eu gos-

taria de morar pelo resto da minha vida. Primeiro, por que não é um 

lugar dos sonhos, porque não tem emprego suficiente pras pessoas da 

sociedade. Segundo, as pessoas gostam muito de cuidar das vidas dos 

outros. A pessoa não pode fazer nada, que, no outro dia, todo mundo 

tá sabendo. 

 As pessoas gostam de falar das pessoas, o que elas fazem e não 

fazem, e, assim, vai. Pra elas, o trabalho delas fica na casa dos vizinhos, 

falando da outra vizinha.  

 Mas, como toda cidade tem seu lado bom, né?, então, um lado 

bom de São José foram os amigos que fiz, que vou levar pelo resto da 

vida. 
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Por Ariane Juccely 

aluna do 8º ano 

 

Bom, nunca fiz uma crônica, mas vou tentar fazer uma. Vou falar de 

Sítio São José, meu lugar onde cresci, e onde continuo vivendo.  

 São José, no ano de 2008, ainda não era asfaltada. Lembro que, 

quando chovia, ficava aquele lameiro, sem falar na dificuldade que os 

moradores tinham pra sair de casa pra deixar os filhos na escola. 

 Mas, no ano de 2009 pra 2010, isso mudou, a rua já estava as-

faltada, aliás, hoje, até pista já tem.  

 Meu lugar já evoluiu e espero que continue evoluindo, não me 

interessa quem ou qual prefeito trouxe mudança pro meu lugar. Sim-

plesmente quero que o atual, que está governando, faça cada vez mais 

por meu lugar, porque morador merece o melhor. 

 Não vou mentir, mas nem sempre gostei do lugar onde vivo. 
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Cheguei até a dizer: “Tenho raiva de morar aqui”. No tempo em que 

disse isso, eu era muito bobinha, ainda não sabia analisar o que era 

importante e bonito. Hoje, já sei. Antes, eu achava que o mais legal era 

morar numa cidade. Hoje, penso de outra forma, tipo: eu moro em 

frente a uma usina termoelétrica, ela ajuda a iluminar a frente da mi-

nha casa durante a noite. Essa usina acesa fica semelhante a um navio. 

Pô, talvez eu seja a única pessoa que percebeu isso! 

 Outra coisa: eu tenho uma academia – Rsrs (risos). Quer dizer, 

ela é só um pouquinho minha. Na verdade, ela é pública. Mas... tipo: se 

já se tem uma pública, nem há muita necessidade de pagar pra ma-

lhar. Mas, quem puder pagar, que pague! Enquanto não posso traba-

lhar, vou utilizando a academia pública mesmo. 

 Enfim, sou uma menina privilegiada. Vivo próximo à natureza, 

posso ver um pôr do sol todas as tardes, posso ver a Lua, como posso 

sair pra igreja sempre que quiser. Sinto cheiro de mato quando chove...  
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 São essas simples coisas que hoje me fazem feliz onde moro. 
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 Por Deyse Morais 

aluna do 9º ano 

 

Então, o lugar onde eu moro é Sítio São José, no município de Alto do 

Rodrigues. Vivo aqui desde que nasci. Acho aqui muito legal e calmo, 

pois quase todo mundo se dá bem uns com os outros. 

 Muitas pessoas falam, aquelas mais antigas, que quando não 

existia luz, brincavam com caixinhas de fósforos, e poucas pessoas mo-

ravam aqui. Com o passar dos anos que pessoas moram por aqui, e, 

inclusive, ainda hoje tem uma casa bastante conhecida que é a casa de 

“Batista de Féli”, que foi umas das primeiras casas a ser construída, e, 

até hoje, existe. 

 Minha avó me contou que, em 1974, teve uma grande enchente, 

que pessoas pegavam peixes com as mãos. Também, de acordo com 

umas pesquisas que realizamos, irmã Dionízia falou que os costumes 
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de antigamente eram bem diferentes dos de hoje.  

 Também temos que falar de “Manoel”, mais conhecido por 

“Mané Fuba”, um senhor que faleceu há pouco tempo, e era um dos 

mais velhos que ainda existia; morreu com 98 anos. 

 Bom, esse foi um resumo do lugar onde eu moro. Falamos de 

alguns acontecimentos passados contados por pessoas e que já escutei 

que moravam aqui no passado, e tem uns que ainda são vivos, ou seja, 

nossos contadores de história do passado. 
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Por Lairton Melo 

aluno do 8º ano 

 

Sítio São José, antigamente, era uma comunidade muito simples, tudo 

era pobre, os trabalhos eram de enxadas.  

 Já agora, tudo mudou: os ferros não são mais a carvão, são elé-

tricos, os trabalhos são mais encontrados.  

 Onde moro tem uma empresa que recebe o nome de Petrobrás. 

A Petrobrás trabalha com petróleo, ou seja, acho que eles têm um apa-

relho que descobre onde tem petróleo.  

 Dizem as pessoas que nós vivemos debaixo ou acima de bom-

bas, que, se elas estourarem, todos nós morreremos.  

 Moro numa comunidade muito simples. Os vizinhos gostam 

muito de ajudar as pessoas.  

 As casas de antigamente eram todas de barro. Agora, todas de 
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tijolos. Só algumas famílias que ainda têm casas de barro.  

 Os vizinhos gostam muito de participar dos eventos escolares 

ou religiosos.  

 As bodegas que tem na minha comunidade vendem coisas 

muito caras.  

 Bom, afinal, eu gosto muito do lugar onde vivo. É um lugar 

muito tranquilo; só às vezes que acontece alguns movimentos. À noite, 

fica uma comunidade muito fria.  

 Às vezes, no final do ano, eu e os meus colegas nos reunimos e 

distribuímos cestas básicas. 
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Por Larissa Rodrigues,  

aluna do 9º ano 

 

O incêndio 

Em um dia ensolarado, a fumaça toma conta do ar. Era mais ou menos 

onze horas, e todos começaram a se queixar, pela fumaça que só fazia 

aumentar. As árvores e as plantas iam desabando, e o fogo tomava de 

conta. Uma Senhora tentou apagar o fogo, mais em instantes virou 

incêndio, e todos os moradores começaram a se preocupar. 

 O fogo ia se espalhando cada vez mais, chegando até o quintal 

do Senhor que morava perto do mato. Uns voluntários, pegaram bal-

des e retirava de um tanque próximo a água, para tentar amenizar o 

problema. Mas, não tinha jeito. E o fogo tomando de conta das plan-

tas. 

 Ligaram para o corpo de bombeiros, depois de muito tempo 
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eles chegaram. Passaram horas e horas tentando apagar o incêndio. 

Enfim, conseguiram. 

 Até hoje não se sabe quem provocou aquele incêndio.  
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Por Mikael Jonata 

aluno do 6º ano 

 

Um dia, em São José, em uma rua bem alegre, garotos jogavam bola. E, 

aí, Frederica, com o seu filhote, aparece. Os garotos que estavam jogan-

do bola iam brincar com ela, a mascote. Frederica corria atrás dos ga-

rotos.  

 Depois de um dia cansativo, eles vão descansar para a noite, o 

festival de pipas, e o povo todo de São José vem para a festa, e onde eles 

botam biscas em suas pipas e começa a batalha. No fim da batalha, só 

um pode ganhar. 

 No fim da festa, quando todos vão embora e vamos dormir, no 

outro dia, eu e meu irmão fomos armar saprãs e voltamos para depois 

de umas horas, meu irmão pediu para eu ir ver se tinha pegado algu-

ma coisa, e eu vi um pássaro vermelho olhando para a gaiola e ele me 
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viu e saiu voando. Quando eu vi ele com as asas abertas, parecia que 

as asas dele estavam pegando fogo, e eu fui olhar o pássaro. Estava 

morto. 
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Por Rebeca Pereira,  

aluna do 6º ano 

 

Meu nome é Rebeca. Vou contar um fato que aconteceu em Sítio São 

José no ano de 2008. 

 Na enchente, agimos simplesmente. Íamos lavar roupa, louça e 

tomar banho. Até, pescar. As pessoas pegavam água para cozinhar e, 

às vezes, para tomar banho. As pessoas iam pegar água, porque, se bo-

tasse a bomba no rio, levavam ou queimava. 

 Eu gosto muito de morar aqui, porque eu tenho a minha famí-

lia, meus amigos, meus parentes. Eu gosto muito, com as minhas ami-

gas, porque aqui é muito divertido. 
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Vila Manoel Firmino 
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Por Cleodineide Firmino 

aluna do 6º ano 

 

A história do lugar onde eu vivo é a seguinte: em 2013, houve um acon-

tecimento, que teve um fogaréu, o fogo queimou os matos, plantas que 

estavam perto do cavalinho. 

 O fogo começou perto do cavalinho e terminou passando pela 

pista. Muitos carros, motos etc. tiveram dificuldade para atravessar a 

pista, por causa da fumaça. 

 Esse fogo provocou a morte de animais, como pássaros, rapo-

sas, cobras etc. 

 Então, eu moro numa pequena vila chamada de “Vila Manuel 

Firmino”, que muitos chamam de “Favela”, porque tem muitas casas 

em fileira. 

 Antes, eu gostava muito da vila, porque era muito animado, 
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com crianças e jovens, todos brincando. 

 Só que, um dia, nós estávamos esperando o ônibus, quando 

houve um assalto. 

 Só que eu ainda gosto do lugar onde eu moro... 

 Só que ainda me lembro das velhas brincadeiras... 
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Por Lívia Ryane 

aluna do 6º ano 

 

O lugar onde resido é conhecido popularmente por Vila Manoel Firmi-

no, situada na comunidade do Estreito, na cidade de Alto do Rodri-

gues.  

 O nome da vila se deve ao fato da prestação de uma homena-

gem a um morador antigo, Manoel Firmino, que de uma maneira cati-

vante mantinha um laço afetivo com todos os vizinhos.  

 Os primeiros habitantes da Vila - antes, esta não era conhecida 

assim e, sim, por Estreito mesmo- foram  o senhor Antônio Firmino 

Sobrinho, mais conhecido como Antônio Pequeno, e sua esposa Maria 

Maximiano de Melo, conhecida como Maria Bonita; e a família do se-

nhor Antônio Cotó. Os filhos de Antônio Pequeno e Maria bonita - 

Manoel Firmino de Melo (Agrinaldo, falecido há algum tempo e moti-
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vo do nome da vila) e Ademar Firmino de Melo (Neném Pequeno, resi-

dindo até hoje) - continuaram a história de seus pais, residindo na 

Vila com suas respectivas famílias, e transmitindo os conhecimentos e 

valores dos mesmos. Hoje, é notável a permanência e a continuidade 

desse trajeto, visto que boa parte dos moradores é descendente dessa 

família. 

 Alguns acontecimentos históricos deixaram forte lembrança 

nos inquilinos. As enchentes são um bom exemplo disso. Na época 

das cheias (as mais fortes aconteceram por volta dos anos 74 e 85), as 

pessoas tiveram que se mudar de suas casas (relato de uma ex-

moradora do local, que vivenciou uma das cheias). Outro aconteci-

mento que mereceu destaque na história foi o fato de, nos anos 80, 

uma ventania forte derrubar inúmeras árvores, além de matar vários 

animais, causando certo desequilíbrio na economia da população lo-

cal. Nas décadas de 70 e 80, surgiram algumas pessoas estranhas na 
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Vila, o que causou certo receio: foi o surgimento de ciganos e retiran-

tes, que, por serem conhecidos como sendo perigosos, amedrontavam 

o povo.  

 A economia, ou seja, o trabalho da época era diversificado: ha-

via quem trabalhasse na agricultura, na formação do carvão; como 

marchantes, como pescadores, caçadores e algumas mulheres faziam 

lavagem de roupa aos que solicitavam. Atualmente, vê-se ainda a pre-

sença de marchantes e agricultores, porém a maior parte das pessoas 

trabalha em empresas privadas; para o município, estado, ou ainda, 

em transporte alternativo e comércio autônomo.  

 Certa vez presenciei juntamente com minha mãe uma estrela 

diferente no céu: ela andava por ele não tão devagar, mas também não 

era depressa. Isso nos causou tamanha estranheza, já que nunca haví-

amos visto nada do tipo. Não tão frequente, mas, de vez em quando, eu 

vejo no céu fumaça de foguetes, e gosto bastante de presenciar o espe-
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táculo.  

 Alguns acontecimentos marcaram minha vida neste lugar, seja 

de maneira triste ou feliz. O falecimento de alguns familiares próxi-

mos a mim foi um dos fatores que me causaram muita tristeza. Por 

outro lado, o nascimento de primos, a companhia de animais como 

pássaros e cachorro me fizeram muito bem, sendo uma alegria muito 

grande tê-los junto a mim.  

 Hoje, gosto bastante do lugar onde vivo, vejo que ele trás laços 

fortes de um passado cheio de história. É muito bom conhecer e 

aprender mais sobre os interlaces da minha família, que cresceu aqui 

mesmo e que, com isso, eu também tive essa oportunidade. Vejo que 

este chão é repleto de saberes e valores que enriquecem a mente e co-

ração das pessoas com ótimas lembranças.   
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Vila Mestre Severino 
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Por José Fernando 

aluno do 7ºano 

 

Eu moro em Vila Mestre Severino. É uma vila calma, tranquila e eu 

gosto de morar aqui.  

 As primeiras pessoas a morar aqui foram meus bisavós mater-

nos. Eles já faleceram: o meu bisavô materno morreu em 1998 e minha 

bisavó materna morreu em 2008.  

 Aconteceu há pouco tempo atrás um acidente, que não houve 

morte.  

 As pessoas que moram aqui são boas e amigáveis, ajudam todo 

aquele que precisar. Os vizinhos são ótimos. 

 Há anos atrás aqui era uma estrada de barro, só tinha mato. 

Mas, hoje, nós temos calçamento e mais de trinta famílias morando 

aqui, e eles gostam muito de morar aqui. Hoje, aqui tem plantações e 
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um projeto de banana. Não é como antigamente, tudo mudou. 

 Eu conversei com minha avó – Rosarinha. 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

 

 



 67 

 

 



 68 

 

 

APOIO: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL FÉLIX ANTÔNIO 


