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PARTE I

TECENDO SONHOS

Um sonho nascido lá no sertão
Inácio dos Santos

Meu nome é Inácio, tenho sessenta e cinco anos. Nasci em
São Vicente Ferri, em Pernambuco. Moro há vinte e três anos
em Itajaí. Meu ofício atual é de pedreiro. Sou casado, tenho três
filhos e dois netos.
Recordo-me que em minha infância passava necessidades
financeiras. Éramos em quatro irmãos. Minha mãe entregou o
mais novo para ser cuidado por outra família, pois tínhamos falta
de alimento. Houve dias em que eu e meus irmãos chorávamos
de fome e até pedíamos esmolas. Meus pais eram muito pobres e
não conseguiam nos sustentar.
Meu pai trabalhava como jagunço e o que recebia era tão
pouco. Minha mãe cuidava da casa e também costumava ir a uma
lagoa pegar aruá (uma espécie de caramujo) para termos o que
comer no almoço.
Meus irmãos e eu caminhávamos até uma feira em busca de restos de sementes, separávamos os grãos e plantávamos.
Também íamos de maria-fumaça até uma fábrica de sabão. Catávamos os pedaços de sabão e nos dirigíamos até a feira para
vendê-los e termos um trocado para comprar comida. A comida
era escassa, mas a fé, não.
Lembro-me que certa vez, ao sair da feira, escutamos muitos barulhos de tiros. Assustados, retornamos correndo à feira
para nos protegermos. Cansados e famintos, esperamos voltar
à calmaria para retornarmos à nossa humilde casinha de chão
batido. Como demoramos muito para retornar, nossa mãe estava
desconsolada. Ao nos ver, nos abraçou, as lágrimas corriam em
sua face.
Tempos depois, soube que naquele instante, durante o
tiroteio em que estava com meus irmãos, tinha acontecido um
marco na história do Brasil, a Revolução de 1964.
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Frequentei a escola por apenas dois anos, pois tinha que
trabalhar nas fazendas para ajudar no sustento de casa. Não me
recordo de nenhum professor daquela época.
Quando tinha doze anos de idade, minha mãe faleceu e
foi aí que as coisas pioraram. Fiquei sob os cuidados do meu tio.
Com dezesseis anos, mudei de cidade para trabalhar de ajudante
na construção civil e aos dezessete fui para Recife.
No ano de 1972 voltei a estudar. Contudo, a alegria durou
pouco, pois estudei por apenas mais um ano. Novamente tive
que parar por conta do trabalho. Em 1974 me casei e depois mudei para São Paulo, Paraná, até chegar em Santa Catarina.
Todo conhecimento que adquiri foi estudando na EJA Pedro Rizzi. Voltei a estudar, em 2011, em busca do saber. O que
mais gosto, além de adquirir conhecimento, é ter este contato
com amigos e professores. Os professores desta escola são profissionais extremamente carinhosos, compreensivos e competentes.
Tenho apoio da minha família, eles me incentivam muito.
Sei que tenho dificuldades, principalmente na interpretação de
textos, mas com a dedicação e a atenção dos professores sou
impulsionado a seguir adiante.
Sinto-me um homem realizado. Apesar da minha vida sofrida quando criança, guardo com carinho as lembranças e a saudade de meus pais.
Apesar da minha idade, tenho um sonho. Quero fazer faculdade de Psicologia. Neste ano, este sonho ficou mais evidente
quando participamos de uma visita na Universidade do Vale do
Itajaí (Univali), organizada pela professora Josi.
Deixo aqui registrado o meu carinho e gratidão a estes
professores queridos: professor Valter, pelo incentivo que me
fez matricular na EJA; professora Adriana, por me ensinar a
ler; professor Léo, que me ensinou a matemática da vida; e a
professora Josi, que com este seu jeito tão especial, me incentivou
a ser um leitor e escritor de minha própria história.
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Continuo lutando
Mari Angela Scalvi

Meu nome é Mari Angela, tenho quarenta e três anos. Sou
natural de Chapecó, Santa Catarina. Estou morando em Itajaí
há 30 anos. Sou dona de casa e mãe solteira. Tenho três filhos e
uma neta.
São poucas as lembranças da minha infância, pois desde
muito nova fazia todos os afazeres de casa e ainda tinha que
cuidar de meus irmãos. Minha família era muito pobre e meus
pais trabalhavam muito.
Reprovei quando estava na quinta série. Tenho muitas
saudades do time de vôlei do qual participava ativamente.
Hoje em dia, voltei a estudar porque fiz uma cirurgia na
coluna. Fiquei muito deprimida e não tinha mais vontade de sair
de casa. Quando participei de um grupo de reabilitação, fiquei
sabendo da EJA. Este grupo me incentivou a dar o primeiro
passo em busca de minha realização pessoal.
Pretendo fazer um curso ou faculdade relacionada à
assistência social. Sei que após a conclusão de meus estudos,
novas oportunidades surgirão e novos horizontes irão se abrir.
Tenho apoio dos meus filhos para continuar estudando.
Sinto-me muito bem como aluna, sou esforçada, caprichosa e
pontual na aula.
Não tenho dificuldades para aprender, mas quando
os obstáculos aparecem, sou persistente e vou até o fim para
compreender. Estudar na EJA é construir laços afetivos com os
professores... É sentir-se viva a cada dia!
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Eternamente grata
Givaneide Farias

Nascida em terra nordestina
Décima terceira filha de um casal.
Sem experiência
Saí sozinha do sertão
Porque para sofrer, não tinha
Mais paciência, não.
Deixei minha casa, muito novinha
Por perto minha mãe não pude ter
Todos os dias pelo mundo afora
De saudades, quis morrer.
Passei fome
Passei frio
Dormindo aqui e acolá
Pensando sempre na minha terra
Na esperança de um dia voltar.
Muitos anos se passaram
Várias coisas aconteceram
Não voltei mais para minha terra
Até meus entes adoeceram.
Hoje, sou moça crescida.
Muitos bens eu já tenho
E aos 30 anos de vida
Decidi retornar à escola
Para continuar minha caminhada
Dando um novo rumo à minha história.
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Agradeço a Deus, papai do céu
Por tudo o que fez por mim
Hoje levo a vida numa boa
Numa alegria sem fim.

Minha caminhada
Valéria Machado Rodrigues

Pois bem, me chamo Valéria. Tenho quarenta anos. Nasci
na Paraíba, Piauí. Já faz vinte anos que moro aqui. Trabalhei um
bom tempo com carteira assinada, mas atualmente faço faxinas.
Sou casada há vinte anos. Tenho cinco filhos e uma neta que é
minha paixão.
Tive uma infância difícil, porém muito alegre. Minha família era unida. Apesar dos momentos difíceis, sempre via minha
mãe de cabeça erguida. Costumava brincar de pular corda, pular
elástico, brincar de esconde-esconde, entre outras brincadeiras.
Frequentei a escola até a oitava série. Parei de estudar
quando fui para a casa de uma tia, pois precisei sair da escola
para cuidar dos meus primos.
Apesar disso, guardo muitas recordações da minha época de aluna. Tinha uma professora que me ajudava de todas as
formas. Ela era maravilhosa, compreensiva e entendia minhas
dificuldades de aprendizagem. Essa professora me marcou profundamente!
Minha família me apoia muito na minha decisão de retornar à escola. Voltei a estudar por um desejo que tinha e também
pelos meus filhos.
O meu objetivo é concluir os estudos, cursar o
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