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Meu nome é Lina Paula Parreiras Rezende, tenho 27 anos e eu nasci e cresci no Barreiro. Sou
formada em Pedagogia, desde criança esse era o meu sonho! Pois é, o ambiente escolar foi
meu lugar favorito desde sempre e é onde me sinto bem, me sinto realizada.
Nunca me interessei por bonecas ou outros brinquedos. A minha brincadeira era só escolinha.
De aniversário eu pedia para os meus pais quadro, giz, folhas, cadernos e, assim, juntava os
amigos do bairro para brincar na minha escolinha. Aos 9 anos, quebrei o meu cofrinho e
comprei um mimeógrafo. Sim, aquele que deixa a folha com cheirinho de álcool e que, a
propósito, eu tenho até hoje. É a minha relíquia.

Aos 16 anos, prestei vestibular para Pedagogia e, aos 17, ingressei na faculdade. Formei-me
aos 21 na PUC-MG e, desde então, vivo nesse ambiente que tanto me completa.
Mas no meio dessa história aconteceram várias coisas. Quando eu estava no 6º período, eu
engravidei. Eu tinha 19 anos. A partir disso, vários acontecimentos me fizeram pensar em
desistir: eu que era apenas uma estudante de Pedagogia, de repente, tornei-me estudante,
mãe, esposa e dona de casa.
Foi bem complicado no princípio, adquiri tantas responsabilidades que eu pensei que não ia
dar conta de cumpri-las. Cuidar da casa, de um bebê recém-nascido e estudar em pleno
final de curso foi desafiador. Mas eu insisti, mesmo sabendo que o mais fácil seria desistir
da faculdade e ir cuidar da família.
Sou muito grata a Deus por ter me dado discernimento para prosseguir, ao meu marido por
ter apoiado o meu sonho e me ajudado a continuar e aos meus pais que, por várias e várias
vezes, ajudaram a cuidar da Duda.

E, graças a tudo isso, aqui estou, no lugar que
sempre sonhei, dentro da escola, meu
ambiente predileto. Onde eu sempre quis
estar, e onde eu sempre estarei. Trabalhar na
EPSA foi um presente de Deus na minha vida.
É um lugar onde, ao chegar, fui muito bem
acolhida, além de poder fazer parte desta
missão maravilhosa. Aprendi e aprendo todos
os dias com toda a equipe e com os alunos
também. A escola só faz acrescentar em
minha vida pessoal e profissional, e sou muito
grata a Deus por isso.

Com a minha história, eu deixo esta mensagem:
várias serão as dificuldades que vamos enfrentar
em nossas vidas, mas temos que manter o foco
naquilo que almejamos e sonhamos. Valeu a pena.
Formei-me em 2013, no tempo regular da
faculdade. E hoje minha bebê linda está com 7
anos. Não desista dos seus sonhos, você consegue!
Persevere.

