MIGRAÇÃO: UMA RIQUEZA DESDE SEMPRE PARA TODOS OS POVOS
COMUNICAÇÃO, FORMAÇÃO E INCLUSAO EM DEFESA DOS DIREITOS
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES (I)MIGRANTES.

Textos, Frases, Paródias e Poemas

Ivaldo
Ivaldo vivia em Parnaíba no Piauí, com 17 anos se mudou para Brasilia. Quando
chegou a Brasília começou a trabalhar carregando areia em carroças. Com 20
anos começou a trabalhar como feirante, na Feira Grande de Ceilâdia - DF.
Com 23 anos Ivaldo com Tatiana se casou e teve três filhos. Agora Ivaldo
tem 37 anos, ainda continua sendo feirante e com sua esposa Tatiana.
(Samanta, Lara e Giovana – MAC/DF dia 17-08-2013)

Migrante Sonhador
Migrante muito viajou
Em busca de emprego e alimento
Tudo abandonou
Veio de longe, atrás da terra que
Sempre sonhou.
Deixou sua família,
Sua terra querida
E foi buscar em outros solos
A Terra Prometida.

Migrante sogredor,
Guerreiro e batalhador
Que em tanta dificuldade,
Em Deus nunca desacreditou.
Cansaço no olhar.
Sotaque no falar.
Sempre a viajar e louvores cantar.
Com fé sempre acreditou que podia melhorar.
Sonhando com uma tera que corre leite e mel.
Saudades da família.
Dores infinitas,
Mas sempre acreditanto
Em Deus do céu.
(Gabriela Daduch - 13 anos, Helena de Lima - 14 anos MAC/DF dia 17-08-2013)

Migrante
O migrante é uma pessoa que saiu de um estado para outro para busca
melhores condições de vida, não podemos desrespeitar eles, pois vieram para
cá arrumar emprego para sustentar seus famíliares. Eles muitas veszes
sofreram com enchentes, seca e etc.
O trabalho duro e a falta de dinheio são uns dos obstáculos que eles têem que
superar.

O mugrante não sabe se ajeitar (muitas vezes é discriminado)

precisa aprender os custumes, as tradições, as comidas típicas, mas depois
ele vai começando a se misturar. Mas nunca esquece as raizes.
(Evillyn Caroline, Amanda Gonçalves e Maria Eduarda – MAC/DF, 17-08-2013)

Uma migrante veio para Brasília com seu pai, seu nome é Francisca. Ela
começou a trabalhar quando completou 14 anos de idade e hoje ela tem 43
anos e continua trabalhando.
(Caio César, Pedro Henrique MAC/DF, dia 17-08-2013)

Migrantes são pessoas que vêem do interior em busca de condição. Mas quando
chegam não tem nada, nenhum amigo ou parente, isso torna dificil à
socialização e o conhecimento da cidade e alguns sofrem decriminação por
viverem abaixo da linha da pobreza. Muitos não conseguem um trabalho muito
bom e acabam colocando os filhos para trabalhar.
(Kevin C., Kened, Iago e Pedro Paulo MAC/DF, dia 17-08-2013)

Migrante (Paródia da música Família dos Titãs)
Migrante. (3x)
Trabalha junto todo dia.
Sempre ajudando a família
Mas quando a seca e a pobreza chega
O migrante tem que viajar
Pra São Paulo, Rio, Brasília.
Brasília.
Brasília.
São Paulo, Rio, Brasília
Migrante. (3x)
(Kevin C., Kened, Iago e Pedro Paulo MAC/DF, 17-08-2013)

Migração
MIGRANTE:
Meu Deus da Terra Santa.
Vim por esta lhe informar.
Que os problemas da minha terra.
Não param de se agravar.
A água já secou.
Pobre este povo.
Que o pouco que restou.
Foi tirado...
Pelo menos latifundiários.
E nada sobrou...

Meu Deus, Meu Deus!
O que iremos fazer?
DEUS:
Meu filho querido!
Eu vi o sofrimento.
Ouvi os seus clamores.
Senti suas dores e desci
Aqui estou eu!
Vou te guiar para Brasília.
Capital da Esperança.
E porcure em meu nome o MAC de Ceilândia.

CRIANÇADA DO MAC:
Olá, somos do MAC de Ceilândia.
Vim contar por esta o que aprendi sobre migrantes.
É um povo explorado.
Que cansou de trabalhar forçado.
E vem em busca de Bem-Estar.
Nossa acompanhante trouxe fotos de sua migração até Brasília.
E nosso colega de sua família.
Observamos com cuidado.
Aprendermos os motivos da migração.
E no próximo encontro já temos uma missão.
Entrevista crianças migrantes.
Saber como ocorreu essa mudança grande.
Ah! Venha, pode entrar!
Que bom que você chegou!
Traga seus filhos, vamos entrevista-los.
E sabemos que foi Deus quem te mandou.
Venha, junte-se a nós.
Deixe o MAC trazer alegria a sua família.
Alegre-se e seja bem-vindo a Brasília.
(Liliana Sofia Daduch – 15 anos e Gabriela Gonçalves Pereira – 15 anos MAC/DF dia
17/08/2013)
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