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Primeiras lembranças
Minhas lembranças me fazem bem, pois trazem para mim uma sensação de bem-estar.
Hoje eu estou muito feliz por contar uma das minhas primeiras lembranças.
Foi no ano 2000, eu era um garotinho de 9 anos quando pela primeira vez eu e meus
pais fomos para o interior, a gente ficou uma semana lá. As lembranças que eu tenho
começaram no carro até chegar no local, elas hoje parecem como se fossem ontem, eu
nunca tinha viajado tão longe de carro. Dele vi uma paisagem muito bonita, era uma
sensação fantástica, hoje eu estou pensando que seria legal para todas as pessoas
fazerem essa experiência. Tive o privilégio de conhecer alguns animais, como por
exemplo: cavalo, galinhas, vacas, etc. ...
No dia seguinte, a gente andou sorrindo pela floresta, depois nós fomos na casa de
algumas famílias e amigos do meus pais, nesse momento descobri que havia muitas
coisas diferentes entre a vida no interior e aquela na cidade. Achei que o povo no
interior é bem mais educado, também há diferenças nas moradias, lá nem encontrei
nenhum prédio, a maioria das casas são de taipa.
Apesar de que hoje eu não sou mais um garotinho, mas se eu pudesse, eu daria
qualquer coisa só para viver de novo essas lembranças. Houve bons momentos, seja
sozinho ou com meus pais, e eu pensei que seria melhor mudar e ficar para sempre no
interior.
______
Fragmentos do diário temático
A importância da educação
O tema do meu diário é sobre a importância da educação na minha vida. Pesquisei,
observei muito até achar esse tema, não foi fácil, mas depois de muitas reflexões eu
consigo ver que a educação teve muito impacto positivo na minha vida.
“A educação pode ser definida como sendo o processo de socialização dos
indivíduos. Ao receber educação, a pessoa assimila e adquire conhecimentos.”1
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Ainda que a educação seja um direito fundamental para todos nós, infelizmente não
são todos que têm esse privilégio de recebê-la. Hoje quando eu olho para mim
pessoalmente, eu vejo que sem a educação minha vida social aqui no Brasil seria mais
complicada, os impactos são maravilhosos, porque pela educação estou apreendendo
a preparar minha vida. Por meio da educação também meu desenvolvimento
econômico e cultural foi possível aqui no Brasil.

A importância da comunicação
Segundo a Wikipédia, "A comunicação é um processo que envolve a troca de
informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas
mutuamente extensíveis.
O sucesso de qualquer relacionamento depende de uma boa comunicação, e pela
comunicação nós podemos construir coisas maravilhosas, porque comunicar é um
grande campo onde nós podemos interagir, trocar ideias, e através de uma ideia
conseguir mudar o mundo. Na comunicação expressamos e achamos nossa posição e
importância na sociedade. Cada um de nós é importante e quando há trocas de ideias
nós aprendemos, nos ajudamos entre nós, sem necessariamente chegar ao mesmo
objetivo.
Direta ou indiretamente sempre estamos nos comunicando, na comunicação
interagimos e nossa interação pode transformar nosso ambiente, nossas situações.
Precisamos nos comunicar!
Nosso mundo é orientado em parte pela nossa experiência pessoal. Segundo o
doutor José Manuel Moran: "uma parte de cada um de nós está codificada". Existe
informação importante em todos nós que pode ajudar, que tanto nós como outros
agimos em função delas, mas sem comunicação não será possível.
Acabei de abordar a importância da comunicação interpessoal: pela comunicação
vamos resolver nosso conflito, vamos conversar para nos humanizar, para ter mais
equilibrados sociais, para entender o que estamos fazendo na terra, para buscar
explicações: para onde a gente vai?

