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APRESENTAÇÃO

Para que melhor se compreenda a referência que aqui se faz
ao “Jardim do Éden”, é necessária uma prévia explicação. Minha
família iniciou-se praticamente a partir das figuras de minha mãe e
meu pai. Não tive avôs nem avós, primos, tios etc. Assim, tracei um
paralelo imaginário entre minha história e a história mitológica
contada na Bíblia.

Este é um livro autobiográfico, onde assumo o papel do narra-
dor, para contar a história de minha vida e a de minha família, que
compreende: mãe, pai e sete irmãos. Uma saga protagonizada por uma
família de baixa renda, residente em cidade de médio porte no interi-
or da Bahia, que expõe, ao longo de vários tópicos, toda a ordem de
dificuldades que essas pessoas enfrentaram: crises financeiras, falta
de habitação, de alimentação, de escola básica, de tratamentos médi-
co-odontológicos e tanto mais. Ao contrário do que costuma ocorrer
com esse tipo de gente, esta família não mediu esforços para superar
as muitas barreiras que lhe foram impostas, vencendo os mais diver-
sos obstáculos. Sem perder a fé no futuro, sempre incerto e duvidoso,
a Família Almeida conseguiu, com sua luta, atingir os objetivos alme-
jados e marcar seu lugar ao sol.

Estas páginas, que contam o duro dia-a-dia desta família, têm
por fim incentivar outros sofridos brasileiros a acreditar em seu país e
a lutar por seus ideais.

O Autor.
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A memória individual assume uma dimensão grandiosa ao apre-
sentar aspectos marcantes da memória social. Essa é uma das caracte-
rísticas do livro autobiográfico de Valdeck Almeida de Jesus. Com um
título atrativo e carregado de senso de humor (uma das marcas da
personalidade de Valdeck, mesmo nos momentos mais difíceis de sua
vida), Memorial do Inferno - A Saga da Família Almeida no Jardim
do Éden revela a trajetória de uma vida sertaneja que comprova a fra-
se que se tornou célebre no livro Os Sertões, de Euclides da Cunha: “o
sertanejo é antes de tudo um forte”.

Para enfrentar os desafios que Valdeck e sua família sofreram
em Jequié, sertão baiano, é preciso muita força de vontade e determi-
nação. E estes são atributos inerentes à sua vida.

Conheci Valdeck nas lutas estudantis que realizamos no Insti-
tuto de Educação Régis Pacheco (IERP), o maior colégio de ensino
médio de Jequié. Na época em que fui eleito presidente do Grêmio
Estudantil Dinaelza Coqueiro, do IERP, Valdeck fazia parte da direto-
ria, na qualidade de diretor de Imprensa, onde foi co-autor do jornal
Jornada Estudantil. Nossa gestão ficou marcada na história, uma vez
que, além dos movimentos que fizemos em prol da melhoria do ensi-
no e do acesso à cultura e ao esporte, foi esta a primeira diretoria de
grêmio estudantil livre após o regime militar e a redemocratização do
país. Já no período de estudante do IERP e ativista do movimento
estudantil, Valdeck despontava como um poeta criativo e como um
artista em busca de seu espaço.

Antes mesmo do advento da Internet, ele já entrava em sintonia
com o mundo globalizado, como membro ativo do campo literário,

PREFÁCIO
Domingos Ailton Ribeiro de Carvalho**
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