
HISTÓRIA DE SUCESSO

Arielma
estuda  no
Colégio
Estadual de Vila de Abrantes no turno da noite, no programa de Educação
de Jovens e Adultos – EJA. Como a maioria de sua turma, decidiu voltar a
sala de aula para ter buscar melhores condições de vida para sua única
filha. Na sua juventude muitas dificuldades a afastou da escola, mas agora
ela encara essa responsabilidade com muita garra. E mesmo cansada de um
dia de trabalho, frequenta as aulas e as oficinas da Viva a Vida com muita
disposição.

Em nossa primeira oficina, fizemos uma dinâmica para conhecer o grupo,
onde  cada  um deveria  se  apresentar,  falar  quantos  filhos  possuía  e  os
sonhos que tinham para os mesmos. Arielma se emocionou ao falar que
tinha  apenas  uma  filha  e  que  após  sua  separação  matrimonial,  muitas
pessoas a julgaram dizendo que ela não conseguiria criar sua única filha.
Continuando o relato ela descreveu com muito orgulho, que hoje sua filha é
adolescente, faz curso técnico, nunca teve problemas na escola e é uma
grande companheira!

Mais  a  personagem  real  dessa  história,  rompeu  muitas  barreiras  para
chegar ser considerada uma “história de sucesso”, por anos sofreu violência
doméstica...  ”Foi horrível, chorava todos os dias e até hoje quando
lembro  sinto,  ainda  tenho  muito  ressentimento,  hoje  sei  que
violência psicológica também é violência doméstica”.

Arielma diz nunca ter participado de outro grupo até conhecer a Viva a Vida,
principalmente que trabalhasse as questões de pais e filhos. E que notou
uma enorme diferença em sua família, no seu relacionamento com sua filha
depois dos aprendizados.

Poder trazer os filhos para uma atividade junto com ela, foi também um de
seus destaques, Arielma refere-se ao Encontrão, que é realizo pela Viva a
Vida, para aproximar todos os representantes dos grupos – oficinas, teatro,
Vila Jovem e pais – nesses momentos falamos sobre cada projeto e damos a
oportunidade de se conhecerem. Em um destes, Arielma compareceu com a
filha  e  isso  representou  para  ela  mais  que  um compromisso  e  sim  um
momento de lazer para sua família.

“Eu sou Arielma Machado,  tenho 42 anos,  01
filha.  Vivo atualmente em Vila  de Abrantes e
sou  responsável  pela  criação  de  meus  filhos.
Trabalho  como cabelereira  no  bairro  onde eu
moro.   Sofri  violência  doméstica,  não  sabia
lidar com minha filha mas com a Viva a Vida
aprendi  dizer  eu  te  amo e ter  paciência  com
eles”.



“No meu cotidiano eu passei usar o “ Eu Te Amo!” achava um pouco
cafona e careta falar isso para os filhos mas nas oficinas aprendi a
importância  do  afeto...  mudei  tanto  com  minha  filha,  ela  me
lembrou ontem que a xingava e falava barbáries. Falava coisas que
ofendia, até porque as palavras é pior do que porrada, hoje tenho
mais paciência”!

Ela  acrescenta  ainda  que  aprendeu  muito  sobre  a  importância  do
acompanhamento escolar de sua filha e que isso também é prevenção ao
abuso de drogas.

“Sem educação a família não existe! A educação vem da família e a
escola tem que vir junto, andam colados, a família dá a base, não
adianta  ter  escola  sem  a  participação  da  família...  aproveito  a
oportunidade, porque aprendo que escola e família devem andar
Juntos”.

O tema que mais mexeu com os pensamentos de nossa querida mãe, foi
sobre Direitos Humanos, oficina realizada no cronograma de elaboração da
Política  de  Proteção  dos  beneficiários  da  Viva  a  Vida,  na  ocasião  a
coordenadora do projeto Évelin Salles, debateu com a turma o que Direitos
Humanos tem a ver com Política de Proteção e Arielma destaca que foi o dia
em que mais aprendeu... “obtive muito conhecimento naquele dia por
incrível que pareça”.

Isso é reflexo da metodologia que decidimos usar com os pais, sabíamos
que o desafio de tratar sobre temas tão impactantes era um desafio para
nossa equipe. Portanto optamos por trabalhar o fortalecimento dos vínculos
entre pais e filhos como forma de mostrar a eles o quanto o amor pode
prevenir o contato e abuso de drogas. De forma dinâmica, lúdica e leve,
afinal os pais já vem cansados de uma jornada intensa de trabalho e ainda
passam 4 horas na escola e muitas dessas mulheres ainda mantem a rotina
pesada de trabalho doméstico.

“A ONG em si fala algo sério de uma forma que fica leve, inclusive
quando Deise (assistente social) fala de assuntos muito fortes, que
sabe  que  vai  chocar  a  gente,  ela  traz  dinâmicas,  ou  seja
brincadeiras, que já fiz quando criança”

Para  finalizar,  Arielma fala  da  necessidade  de  mantermos  esse  trabalho
tanto  com as  famílias  quanto  com os  jovens  da comunidade de  Vila  de
Abrantes “acho necessário para  comunidade e para  muitos jovens.
Nós precisamos dessa orientação e percebemos que a Viva a Vida é
uma organização séria”.

O ano de 2015 consolidou o trabalho com os pais, que nos trouxe felizes
resultados  e  nos  mostrou  a  importância  de  mantermos  essa  linha  de
trabalho.

“Atualmente  a  ONG  faz  parte  da  minha  vida  as  oficinas  é  uma
experiência ótima, os temas são interessantes até por que quando
fala família, quando fala de drogas e seus malefícios e que vem de
mansinho é difícil como reportar aos seus filhos né? Sou mãe e vivo



em um lugar complicado as oficinas são proveitosas, vê que a gente
começou aos poucos logo após passam as três aulas por ser muita
coisa a ser discutida, nós precisamos disso na escola desse espaço
desse dialogo desse contato!  E os jovens também (falamos isso
para a Vice Diretora Adriana)... Obrigada Viva a Vida, vocês fazem
parte das nossas vidas.”
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