
Amer Al Salhani, Pré-Intermediário I, 2020 
 

 
Meus Avós 

 
     A vida está mudando muito rápido, e posso ver a diferença entre a vida atual e                
a dos meus avós. Quando olho as fotos deles, vejo muitas mudanças em tudo, como               
estilo de vida, estilo de vestir, decoração e até a aparência deles. 

Quando eu era criança, costumava ir para a casa dos meus avós, que era muito               
grande, como se fosse um castelo, e brincava no jardim interno. Eu adorava o lugar,               
havia um grande espaço para correr e brincar ao redor da fonte. 

Meus avós eram muito carinhosos. 
Meu avô era dentista e minha avó era dona de casa. A relação entre eles era                

muito boa, e eles cuidavam de toda a família. 
Eles tiveram onze filhos e já tinham ensinado a todos como seguir as regras da               

casa, que eu nunca esqueço, como regras de acordar e dormir, comer em horários              
específicos. E toda a família comia junto. 

Eles tinham uma reunião semanal com todos os irmãos e irmãs, era incrível. 
E se eu quisesse comparar a casa deles com as nossas atuais, diria que agora               

temos umas casinhas, comparadas à deles.  
Meu avô já tinha me ensinado que ter amor entre os membros da família é               

muito importante, e ele havia garantido a não perda do amor, pois com amor              
poderíamos continuar e melhorar nossa vida.  

E agora eu ando ensinando meus filhos igual, até minha filhinha, como se             
fosse a mãezinha, trata os irmãozinhos dela assim. 

No meu futuro, eu queria ter alguma casa grande e, se eu pudesse, teria todos               
os meus filhos comigo. E continuaria espalhando o amor entre os membros da minha              
família. E também gostaria de brincar com meus netos. 

No fim, eu sei que nada pode ficar para sempre, nem posso dizer que o estilo                
da vida antigo era melhor do que atual ou vice-versa. Porém, pelo menos, tenho              
certeza de que minhas memórias com meus avós foram ótimas, e espero que meus              
netos tenham suas ótimas memórias comigo. 
__ 

Fragmentos de Diário  

Aprender Português 

Todos nós, como seres humanos, temos muitos sonhos e esperanças. 
E acho que os sonhos são nossa fonte para continuar essa vida difícil. E no nosso                
caminho, para tornar nossos sonhos realidade, estamos enfrentando muitos obstáculos          
e sofrimentos. Mas eu acho que esses obstáculos nos deixam mais orgulhosos quando             
estamos realizando nossos sonhos porque estamos conseguindo superar os obstáculos. 



No estágio atual da minha vida, estou enfrentando uma grande barreira, uma grande             
pedra, tornando meu caminho para o meu alvo mais difícil e mais lento.No ano              
passado, eu me mudei para o Brasil, um novo país, nova vida, nova cultura e,               
honestamente, um novo começo. Gosto de tudo aqui e espero continuar minha vida             
aqui com novos sucessos e realizações. Mas desde que comecei minha nova vida aqui,              
estou sofrendo muito com a comunicação com as pessoas, pois o idioma é totalmente              
diferente do meu idioma original e a maioria das pessoas também não falam inglês.              
Estou enfrentando muitos momentos tristes e ruins todos os dias. Porque não consigo             
me expressar ou dizer minha opinião quando falo com outras pessoas. Tenho muita             
energia positiva e pensamentos positivos para mostrar e compartilhar, mas,          
novamente e novamente, a linguagem está me impedindo. Devo admitir que muitas            
vezes pensei em voltar ao meu país, mas quando vejo como minha família está feliz               
aqui, estou mudando de ideia e me culpando porque devo lutar mais e fazer mais               
esforços para melhorar minhas habilidades linguísticas. 

Na verdade, tentei muito resolver esse problema e tentei me matricular em muitos             
cursos durante a minha estadia aqui, mas infelizmente a maior parte do tempo a              
vacância nos cursos era limitada e meu nome estava fora da lista dos alunos              
selecionados. 
 
Um dia conheci um novo amigo na Universidade UFABC de SBC, o nome dele é               
Ziad, ele estava se inscrevendo para um novo curso para estrangeiros, ele também é              
da Síria, mas ele já fala português muito bem. E me incentivou a continuar tentando               
cada vez mais falar em português. Ele me disse que me apresentaria a uma ótima               
professora da UFABC, o nome dela é Rosie. Fiquei muito feliz em ver como Ziad               
tinha o mesmo problema antes e ele havia passado e ainda está trabalhando duro para               
alcançar um nível melhor. 
 
Quando conheci a professora Rosie no primeiro dia, ela era muito gentil, profissional             
e paciente. Ela me aceitou na classe e me apresentou aos colegas. Ela estava usando               
uma ótima maneira de ensinar. Na minha primeira aula, eu era muito tímido, os              
alunos da classe falavam português melhor do que eu, mas estava claro que a maioria               
deles se esforçava muito para falar, e a professora tentou, em diferentes situações,             
melhorar minha autoestima, confiança, e ela me pediu para falar, mesmo que eu             
estivesse cometendo erros. Isso me deu uma boa sensação e uma grande esperança de              
que eu possa começar algo novo durante o meu percurso para quebrar essa barreira no               
meu caminho. 
 
Participei de algumas aulas e comecei a me sentir melhor e a professora me orientou a               
frequentar um novo curso especializado em verbos, e realmente essa etapa foi muito             
importante para mim. 
 
Depois de alguns dias, a pandemia começou e todas as pessoas devem ficar em suas               
casas, as universidades foram fechadas, sem data para reabertura, sem estudo, sem            



comunicação em português, ai meu Deus, não posso acreditar, que má sorte,            
honestamente comecei a gostar da língua portuguesa, mas tenho certeza de que a             
língua portuguesa não me quer ou, pelo menos, quer que eu a entenda da maneira               
mais difícil. No entanto, uma nova janela se abriu, as aulas on-line começaram e              
estamos todos no ar, o celular está carregado, os fones de ouvido estão prontos, meus               
filhos estão brincando e, ao mesmo tempo, devem ficar em silêncio de qualquer             
maneira, mas estou muito feliz porque estou novamente em contato com o idioma. 
 
O curso terminou muito rápido e foi uma grande chance para eu melhorar minha              
autoconfiança antes de qualquer outra coisa. E, com certeza, meu português também,            
mas ainda assim o caminho é longo e estou esperando o novo curso com grande               
insistência e paixão para estudar. 
 
Agora, estou em Ilhabela, estou muito feliz em me comunicar com os funcionários da              
recepção e as pessoas na praia em português. Sinto que Deus criou uma nova língua               
para mim agora. E, agora, posso entender por que meu garotinho estava muito feliz              
quando ele disse sua primeira palavra em sua vida e por que tentava sempre falar mais                
e mais. 
 
No final, quero dizer que todos nós temos muitos obstáculos em nossas vidas. E esse               
obstáculo pode ser devido a algumas situações ou circunstâncias e pode ser algo do              
nosso interior, mas se tivermos vontade, podemos quebrar todos os obstáculos,           
barreiras e remover todas as pedras. 


