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RESUMO 

 

Esse trabalho apresenta uma narrativa autobiográfica reflexiva, histórica e social de uma 

menina/mulher com perda auditiva, na trajetória em busca da formação acadêmica. Sua 

transformação individual e empoderamento educativo, após a autoalfabetização que 

impulsionou sua autonomização em busca da sua formação acadêmica, fato que justifica uma 

pesquisa etnossociológica. A reflexão sobre trajetória de formação da autora, dentro de um 

contexto vulnerável derivado de condições físicas, psicológicas e socioeconômicas adversas, é 

o objetivo geral do presente trabalho. O relato de vida é observado sob a ênfase educativa de 

formação, mostrando uma forma nova de elaboração do trabalho de conclusão de curso, o que 

lhe confere relevância social e acadêmica. A abordagem metodológica utilizada baseia-se no 

enfoque qualitativo e interpretativo, sob a ótica da fenomenologia da narrativa, em que a 

autora é protagonista e personagem. Como fundamentação teórica, utilizamos os conceitos de 

Bertaux (2010), Bourdieu (2005, 2006), como também Freire (2008, 2009), Vygotsky (1991, 

1996), e Sacks (2010), entre outros. Os resultados obtidos com a pesquisa revelam que a 

adaptabilidade motivada por um interesse específico pode impulsionar a aprendizagem de 

pessoas que apresentam dificuldades físicas, motoras, psicológicas ou comportamentais. 

 

Palavras-chave: Narrativa. Perda auditiva. Formação. Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

His work presents a autobiographical narrative, social historical of a girl / woman with 

hearing loss, in the trajectory in search of the academic formation. Its individual 

transformation and educational empowerment after the self-literacy that impelled its 

autonomization in search of its academic formation, fact that justifies an ethno-sociological 

research. The reflection about the trajectory of the author's training within a vulnerable 

context derived from adverse physical, psychological and socio-economic conditions is the 

general objective of the present study. The report of life is observed under the educational 

emphasis of formation, showing a new form of elaboration of the work of conclusion of 

course, which gives it social and academic relevance. The methodological approach used is 

based on the qualitative and interpretative approach, from the point of view of narrative 

phenomenology, in which the author is protagonist and character. As a theoretical basis, we 

use the concepts of Bertaux (2010), Bourdieu (2005, 2006), as well as Freire (2008, 2009), 

Vygotsky (1991, 1996) and Sacks (2010). The results obtained with the research reveal that 

the adaptability motivated by a specific interest can boost the learning of people who present 

physical, motor, psychological or behavioral difficulties. 

 

Keywords: Narrative. Hearing Loss. Formation. Learning. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Vemos com satisfação, nas duas últimas décadas, o acesso de pessoas com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades à escola, motivado 

pela orientação da Política Nacional de Educação Especial numa Perspectiva da Educação 

Inclusiva de 2008, margens direita e superior de 3 cm; − margens esquerda e inferior de 2 cm; 

acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário e da luta constante daqueles que militam 

para que este segmento excluído da sociedade tivesse seu direito à educação respeitado. 

    Cumpre salientarmos que esta inclusão ocorre com desafios para gestores, 

educadores e aqueles que são assistidos pela política. Além das diversas barreiras enfrentadas 

para ter o acesso, não é menor a dificuldade de aprendizagem enfrentada pelos sujeitos que 

requerem práticas e/ou recursos flexibilizados para suas necessidades. O que acontece com os 

surdos e os com perda auditiva.  

A perda total ou parcial da audição, impõe algumas dificuldades, principalmente 

de aprendizagem. Mesmo sem alterações cognitivas, os surdos têm suas especificidades e 

aprendem de forma diferente dos ouvintes. Dependendo do grau e da época em que ocorreu a 

perda auditiva, as dificuldades podem ser maiores ou menores. Quando a perda é pós-

linguística, ocorre um fenômeno chamado, “Vozes fantasmagóricas”
1
, característica que 

auxilia na interpretação dos sons, favorecendo a aprendizagem. 

 Entre as dificuldades enfrentadas pelas pessoas que sofreram perda auditiva, 

encontram-se a alfabetização, visto que alguns não conseguem desenvolver a consciência 

fonológica, e aprendem apenas a codificar os códigos linguísticos, através da repetição e 

memorização, sem conseguirem realizar a generalização do pensamento abstrato para o 

pensamento verbal, pois essas funções mentais estão relacionadas à linguagem, algo bem 

difícil para os surdos ou os com perda auditiva. Para suprir essas dificuldades, elas utilizam o 

mecanismo da compensação ou supercompensação de um defeito descrito por Vygotsky e 

Luria (1996). 

É preciso refletir que a educação dos surdos e das pessoas com perda auditiva, 

exige possíveis mudanças didáticas de ensino, o uso de suportes pedagógicos, com a aplicação 

                                                 
1
 Vozes Fantasmagóricas: fenómeno oportunizado por pessoas que tiveram perda auditiva pós-linguística. Pelo 

fato de já conhecerem os sons, elas têm a ilusão de ouvir e até ver os sons, quando observam o movimento dos 

lábios dos ouvintes. Algumas dizem até ouvir os sons do vento nas folhagens. SACKS (2010). 
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de recursos que viabilizem a comunicação, como a Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS, 

aparelhos auditivos, implantes cocleares, podem oportunizar uma alfabetização mais efetiva 

para essas pessoas. 

                       Dessa forma, entende-se que é possível otimizar a aquisição da habilidade de 

leitura e escrita das pessoas surdas ou com perda auditiva, fazendo uso de uma didática 

inclusiva que respeite as especificidades de cada sujeito. 

                  Além do interesse da pesquisadora pela temática apresentada no trabalho, podemos 

salientar sobre a transformação individual da mesma, enfatizando o processo da 

autonomização experienciado a partir da autoalfabetização. Motivo que a empoderou no 

sentido da legitimação da responsabilidade de seguir a sua escolha de uma formação 

acadêmica, sabendo-se que a mesma tem uma perda auditiva bilateral. 

A narrativa autobiográfica que se segue, apresenta relevância social e acadêmica, 

pois mostra-se como uma forma original e nova na elaboração de trabalho de conclusão de 

curso. Sendo que “[...]: o efeito formador de uma ação educativa em grande parte da vida dá 

repercussão das regulações necessárias ao desenvolvimento desta ação sobre as que 

caracterizam o processo de formação.”(DOMINICÉ, 2010, p.83). Assim o relato de vida é 

observado sob a ênfase educativa de formação. 

                     A partir dessa perspectiva, delinearam-se os seguintes objetivos do presente 

trabalho:  

      Objetivo Geral 

●Refletir sobre a formação da autora dentro de um contexto vulnerável derivado de condições 

físicas, psicológicas e socioeconômicas; 

Objetivos Específicos 

● Analisar o significado de formação, numa perspectiva de resultado da história de vida dos 

sujeitos; 

● Elucidar a narrativa autobiográfica como uma inovação na elaboração do trabalho de 

conclusão de curso; 

●  Ilustrar as implicações das limitações auditivas no processo de aprendizagem da autora. 

 

                       Com base nas reflexões surgidas no andamento do trabalho, a revisão 

bibliográfica foi agregando sempre novos autores. Tivemos como autores basilares: Bertaux 

(2011), Bourdieu (2006, 2005), Dominicé (2010), Chiené (2010), Josso (2010), Ferraroti 
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(2010), Bertaux (2010), além de mais alguns que discorrem sobre textos autobiográficos e 

seus usos. Para desenvolver sobre psicologia e educação,  os postulados de Vygotsky (1991, 

1996), Freire (2008, 2009), não esquecendo de Goldfeld (2002), Sacks (2010) e Leitão (2003) 

com suas teorias sobre a educação dos surdos. Para discutir sobre os fatos históricos, Piletti 

(2002) e Souza (2008). 

                      Com base no estudo dessas obras, adotamos a metodologia narrativa autobiográfica 

reflexiva e histórica social. A abordagem aplicada foi a qualitativa ou interpretativa, pois, 

“[...] incorpora a questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às 

relações e à subjetividade como fundante de sentido e como construtiva do 

social."(MARTUCCI, 2001, p.2), na intenção de um melhor entendimento que respeitasse a 

fenomenologia presente na narrativa. 

                      Vale ressaltar, que o método autobiográfico faz parte da pesquisa etnossociológica
2
, 

visto que se situa na categoria de “Histórias de vida”, de acordo com Severino (2007). Nesse 

sentido, o sujeito da pesquisa exerce o papel de narrador-protagonista e personagem, sabendo-

se que o trabalho é uma autobiografia da autora. Dessa forma, o texto predispõe a uma 

interpretação hermenêutica para uma compreensão mais eficaz. 

                       O trabalho está organizado em introdução, dois capítulos e considerações finais. O 

primeiro capítulo divide-se em três tópicos, informando sobre o que é o método 

autobiográfico, como ele se estrutura e do que trata. No tópico seguinte, temos a história dos 

textos memorialista através dos anos, como eram, como são classificados e tratados esses 

tipos de textos, qual a veracidade da história atribuída a eles, e as autobiografias mais famosas 

e conhecidas. No terceiro e último tópico deste capítulo, temos a construção do EU, 

ressaltando a formação dos sujeitos como protagonistas do seu entendimento de mundo, das 

tessituras das histórias, de como o sujeito se vê, assim como o outro o vê. Esse tópico também 

explica o uso dos tempos verbais utilizados nesse tipo de texto. 

                       O segundo capítulo está disposto em um pequeno texto, explicando sobre o tipo 

textual narrativo e das funções designadas ao narrador (autor) do texto, finalizando com uma 

prévia da narrativa. Antes da narrativa, a autora fala intimamente sobre a construção da 

história da sua vida, resgata os conflitos, dificuldades, prazeres, e a nostalgia em relembrar os 

acontecimentos. Enfim, dos sentimentos oportunizados na construção da narrativa, lembrando 

                                                 
2
 Etnossociológica: consiste na pesquisa de uma parte da realidade da história sócio-histórica da qual não se sabe 

muito. Permite como funciona o mundo social ou uma situação social. BERTAUX (2010). 
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que o foco, o assunto principal da história narrada, é a trajetória dela em busca da formação 

acadêmica. 

                        Logo em seguida, temos a narrativa que foi dividida cronologicamente em seis 

tópicos. No primeiro, segundo e terceiro, a autora narra desde o encontro de seus pais, seu 

nascimento em um local encantado, sua perda auditiva, o regresso ao Brasil, seu 

empoderamento
3
 educacional a partir da autoalfabetização, o ingresso na escola. Descreve a 

rotina escolar como bolsista do Governo Federal Militar no nível Ginasial e o abandono 

escolar. A formação da família, o nascimento e o cotidiano das três filhas estão narradas no 

quinto tópico, assim como a depressão causada por problemas familiares que resultou em 

divórcio. O contexto cultural, histórico e político do Brasil, nas épocas narradas no texto, é 

descrito e referenciado em toda a narrativa. 

               O quinto tópico da narrativa, traz o retorno da autora aos bancos escolares após 37 

anos sem frequentar as salas de aula. Os sentimentos, as emoções, os confrontos pessoais e as 

realizações dessa época de recomeço são expostos nesse tópico. E, finalizando a narrativa, 

temos a formação acadêmica, com uma carga extra de sentimentos, críticas, reflexões e 

agradecimentos. Considerado o ápice do seu empoderamento, a autora narra sua entrada e 

permanência no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará-UFC, em 2015.1, com 

o sentimento de realização de um sonho recorrente desde o momento que descobriu que sabia 

ler o mundo e ler as palavras (Freire, 2009), sendo reconhecida como sujeito ativo, que 

aprende e não como uma pessoa incapaz, como alguns a consideravam. 

                        As considerações finais trazem a síntese da construção e entendimento do processo 

de formação da autora, como também as pesquisas e leituras sobre os assuntos tratados em 

todo o trabalho.  

                      No capítulo a seguir, elucidaremos aspectos sobre o método adotado. 

 

 

 

 

                                                 
3
 Empoderamento- conceito central de referenciar Paulo Freire. Segundo ele, é um processo de ativação do 

potencial criativo e da capacidade do sujeito, é um ato psicológico, individual, social e político, está ligado à 

conscientização e à liberdade. FREIRE, P. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1996 
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2 MÉTODO AUTOBIOGRÁFICO 

 

 

       Visto estarmos tratando de um método novo para o Trabalho de Conclusão de 

Curso em Pedagogia, refletiremos sobre o Método Autobiográfico a fim de deixar claro os 

caminhos percorridos.  

 

2.1 O Método Autobiográfico 

 

O método autobiográfico analisa a trajetória da vida do sujeito no espaço sócio- 

histórico de dimensão temporal, incorporando biograficamente os acontecimentos e 

experiências ao longo da vida do autor, “é um método que permite estudar a ação durante o 

seu curso” (BERTAUX, 2010, p.12), classifica-se como a leitura da realidade vigente na 

época narrada, usa de subjetividade, situando-se para além das metodologias quantitativas e 

experimentais, na opinião de Bertaux (2010). 

Vale ressaltar, que o método biográfico tem cunho ”subjetivo, qualitativo, alheio a 

todo o esquema hipótese-verificação, o método biográfico projeta-se à partida fora do quadro 

epistemológico estabelecido das ciências sociais” (FERRAROTTI, 2010, p.37), que no 

passado reconduziu o método ao quadro tradicional de simples narrativa. Esse 

empobrecimento durou até que se entendesse a representatividade das informações fornecidas 

pelas autobiografias, memoriais e histórias de vida como fonte de evidências concretas dos 

fatos ocorridos, conforme Bourdieu (2006, p. 185) “Produzir uma história de vida, tratar a 

vida como uma história, isto é, como o relato coerente de uma sequência de acontecimentos 

com significado e direção, talvez seja conformar-se com retórica […] uma representação 

comum da existência […]”. O relato aqui apresentado traz a minha história de vida desde o 

encontro dos meus pais até a formação como pedagoga na Faculdade de Educação – UFC. 

Além disso, o método biográfico faz uso de dois tipos de materiais: os materiais 

biográficos primários, que contemplam as narrativas autobiográficas, e os materiais 

secundários, os quais se constituem dos documentos biográficos como: fotos, cartas, diários, 

recortes de jornais, testemunhos escritos e documentos oficiais. 

Não obstante, o método autobiográfico utiliza-se dos dois tipos de materiais, pois 

os materiais biográficos secundários ajudam a compor a narrativa, situando o autor no tempo-

espaço do ocorrido e revigorando a sua memória, evitando que o indivíduo seja tratado como 
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epifenômeno
4
 social, e sim, considerá-lo como “[…] a síntese individualizada e ativa de uma 

sociedade” (FERRAROTTI, 2010, p.45), fato que o torna único em sua história individual, 

permeada da história de outrens, fornecendo subsídio para a leitura de uma sociedade vigente 

através de sua história narrada. Os matérias biográficos por mim utilizados foram fotos da 

minha infância e adolescência, históricos escolares e certificados do ensino primário, primeiro 

grau e ensino médio, exames de acuidade auditiva e atestado médico que comprovam a minha 

perda auditiva. 

Nessa perspectiva antropológica de que uma história individual é considerada um 

corte vertical e horizontal de um sistema social, esse corte nos oferece: 

 uma imagem totalizada de um sistema social, a partir do espaço social no 

qual se esboça a sociabilidade e se elabora a ação social (a história de uma vida, a 

descrição de um ato); 

 uma totalização em curso (a narrativa biográfica) como síntese ativa da 

imagem totalizada e de interação presente em que se situa (FERRAROTTI, 2010, p. 

48) 

 

Dessa forma, em cada história individual encontra-se uma história social, visto 

que em cada construção de um EU faz-se a leitura do grupo familiar e cultural a qual o sujeito 

fez ou faz parte. É importante ressaltar que os sujeitos podem conviver em um mesmo meio 

social, experienciar os mesmos fatos ocorridos, sem que tenham a mesma interpretação ou 

entendimento da ocorrência. 

Ademais, entendemos que, cada pessoa é um ser individual com suas 

particularidades, e cada realidade distingue-se da outra pela cultura e as vivências. Conforme 

nos aponta Ferrarotti (2010): 

 
                                                 O ato como síntese ativa de um sistema social, a história individual como história 

social totalizada por uma práxis: essas proporções implicam um percurso heurístico, 

visando ao universal por meio do singular, procurando o objetivo a partir do 

subjetivo, descobrindo o geral pelo particular. (p.48).  

 

 

         Como vimos, as histórias vão se constituindo, e nessa constituição vão se 

objetivando com a história do outro. Ao abordarmos as biografias como um método que 

forma o sujeito a partir da compreensão sobre o seu percurso de vida, ela também “[...] 

procura desencadear uma reflexão teórica sobre o processo de formação dos adultos, dando 

aos formandos o estatuto de investigadores.” ( NÓVOA, 2010, p.168, grifo do autor ). 

                                                 
4
 Epifenômeno- fenômeno que junta-se a outro, sem influenciá-lo, sem capacidade de determinar o 

comportamento humano. 
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Sabendo-se que a intencionalidade de aprender, influencia o processo de aprendizagem dos 

sujeitos, interferindo na tomada de decisão, reforçando a autonomia de escolhas e colocando 

“[...] em ação a Atenção Interior
5
, que permitirá ao educando ser sujeito e objeto da sua 

investigação, [...]”. ( JOSSO, 2010, p.67). Além disso, os momentos-charneira
6
 chamam a 

atenção para a ideia que a formação só é efetiva se efetuada em instituições educativas, não 

levando em consideração a educação não formal, efetivada a partir das experiências dos 

sujeitos. No caso a minha auto-alfabetização, efetivada sem intervenções institucionais ou 

mediações intencionais. 

É pertinente apontar que o processo de formação é definido por Dominicé (2010) 

como,  

 

[...]um conjunto global de interações sociais e simbólicas constitutivas da 

personalidade do adulto e da identidade, podendo reconhecer que, enquanto 

processo geral, processo de formação está marcado por uma série de processos mais 

específicos que as biografias educativas nos permitirão enumerar. (DOMINICÉ, 

2010, p.147). 

 

           Processos esses que definirão os interesses, conhecimentos e seus contornos 

diante das possibilidades de se posicionar como ser ativo, que se apropria de suas escolhas, 

recusando-se a adotar alternativas preestabelecidas pela sociedade familiar ou social, 

conforme Josso (2010). 

      Enfim, a análise da trajetória da vida individual, projeta-se em uma dimensão 

atemporal, dentro de uma sociedade que reflete e é refletida em suas ações e decisões, 

moldando-o de acordo com a ordem cronológica da história fornecida, favorecendo o 

entendimento do que foi formador, pois ao assumir suas preferências, ele torna-se responsável 

pela sua trajetória até a efetivação do seu intento. 

 

2.2 O Começo de tudo  

    

Os textos de cunho memorialistas como histórias de vida, memoriais, 

autobiografias, depoimentos e entrevistas foram marginalizados por muito tempo, 

classificados como baixa literatura, abordados de forma acessória, complementar e, muitas 

                                                 
5
 Atenção Interior: problematização de como me tornei o que sou e como tenho as ideias que tenho. JOSSO 

(2010). 
6
 Momento charneira: momentos que marcam a escolha de reorientação do sujeito na maneira de se comportar, 

pensar e agir. JOSSO (2010). 
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vezes, anedótica. No contexto cultural do século XVII, usava-se o termo “memória”, para o 

relato de testemunhas de fatos históricos. Já no século XVIII, o termo foi usado para designar 

romances, com personagens fictícios. Nos séculos XIX e XX, o termo passou a ser utilizado 

tanto para textos de caráter histórico quanto de caráter ficcional, sendo que essa 

caracterização híbrida foi a responsável pela marginalização do gênero narrativo por muito 

tempo. 

Aqui no Brasil, a expansão, a diversificação e a legitimação da autobiografia 

como método de investigação, prática de formação e intervenção social, só aconteceu a partir 

de 2008, depois da realização do III Congresso Internacional de Pesquisa (Auto)Biográfica -

CIPA, “[...] estimulando os debates epistemológicos, teóricos e metodológicos em torno do 

(auto)biográfico.” (BARONTINI, 2010, p.169). Consolidando a pesquisa como campo 

inter(trans)disciplinar propício para abordagem de fenômenos sociais, culturais, psicológicos 

e biológicos. 

Atualmente, os textos memorialistas são utilizados nas Ciências Sociais, como 

também na literatura em geral. O precursor desse método de escrita foi Santo Agostinho, no 

século IV, com a obra intitulada “Confissões”. No Brasil, o precursor foi Joaquim Nabuco, no 

século XX, com a obra “Minha Formação”. Algumas obras memorialistas famosas são: O 

Diário de Anne Frank; A Autobiografia de Martin Luther King; Longa Caminhada, de Nelson 

Mandela; Raízes de Aninha, de Cora Coralina. Todas narram a trajetória de vida de seus 

autores paralelamente ao tempo histórico, caracterizando o que diz Bertaux (2010): 

 

[…], não se pode compreender uma narrativa de vida se não a inscrevermos no 

tempo histórico coletivo, tampouco se pode compreender os fenômenos de mudança 

social se não forem consideradas as transformações dos modelos culturais, das 

mentalidades e condutas “privadas” que, pelo seu simples número e sua agregação, 

participaram da formação desse (p.102). 

 

A veracidade histórica social dos textos memorialistas já os tornam aceitos como 

documentos memoriais de uma histórica verídica. Vale ressaltar que o termo utilizado pelas 

Ciências Sociais anteriormente era “história de vida”, a expressão “narrativa de vida”, foi 

introduzida na França em meados dos anos de 1950. 

A mudança do termo explica-se pelo inconveniente de “não se distinguir entre a 

história vivida por uma pessoa e a narrativa que ela poderia fazer de sua vida” (BERTAUX, 

2010, p.15). Com esse novo termo se pôde observar fragmentos particulares da realidade 

social-histórica que fizeram parte da narrativa de vida do sujeito em questão. 
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É preciso refletir que essa dimensão diacrônica percebida nesses fragmentos, 

permite compreender os contextos sociais, históricos, econômicos, políticos e culturais da 

época narrada, não esquecendo que “O homem está no mundo e com o mundo. Se apenas 

estivesse no mundo não haveria transcendência nem se objetivaria a si mesma. Mas como 

pode se objetivar, pode também distinguir entre um eu e um não-eu” (FREIRE, 2008, p.30). 

Essa objetividade parte do eu particular para o eu geral, coletivo. Porque a minha coexistência 

dentro de uma sociedade depende do outro para existir, essa forma de relação permite o 

diálogo entre o eu pessoal com o eu social. 

Com o advento da psicanálise, entende-se que a ficcionalização
7
, ou seja, as 

construções artificiais, imagéticas existentes nas narrativas são essenciais para uma melhor 

construção do entendimento dos fatos, e mostram muitas vezes não como sujeito foi, mas 

como ele gostaria de ter sido. Além disso, um texto memorialista se baseia na preocupação de 

dar sentido, de entender-se razoavelmente as relações inteligíveis do efeito à causa eficiente. 

Na opinião de Bourdieu (2006), essas funções de intenção global de certos acontecimentos 

significativos são entendidas quando se introjetam esses arranjos ficcionais. 

     

2.3 A Construção do Eu 

 

 

 

A autobiografia é a narrativa em que o autor é o protagonista da história e da 

escrita, ele escolhe o que escrever, como, e quais fatos e acontecimentos prefere narrar. Ao 

escrever, o sujeito lança um olhar sobre as lembranças do seu passado, interpretando-se no 

presente, e refletindo sobre os acontecimentos literais ou introjetando elementos ficcionais 

para um melhor entendimento do texto narrado, como afirma Bertaux (2010). 

Vale destacar, que as tessituras dessas narrativas seguem “[...] duas escalas 

temporais que são o tempo histórico coletivo e o tempo biográfico […]: basta conhecer o ano 

de nascimento do sujeito para situá-las uma em relação à outra” (BERTAUX, 2010, p.100). O 

tempo histórico coletivo é fruto das experiências sociais vividas coletivamente, pois o autor 

não narra somente a sua história, e sim, a de uma rede de indivíduos que fizeram ou fazem 

parte da sua vida, e mesmo que os personagens coadjuvantes não estejam explícitos no texto, 

pode-se percebê-los nas entrelinhas, “[…] toda narrativa contém numerosos indícios sobre 

                                                 
7
 Ficcionalização: ação ou ato de apresentar ou abordar o evento como ficção, que não é real. 
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relações e processos sociais que se procura identificar e compreender, [...]” (BERTAUX, 

2010, p. 19). Quando se lê, eu nasci..., ao nascer e para nascer, o sujeito obrigatoriamente teve 

mãe, pai, e avós, e possivelmente irmãos, irmãs, primas, primos, tias e tios, ou seja, todo um 

contexto familiar. Quando o autor narra sobre as brincadeiras de criança, a escola, os amigos, 

a formação profissional, a formação de uma nova família, ele descreve maquinalmente os 

micromeios de relações intersubjetivas, que conforme Bertaux (2010), são dominados pelas 

relações afetivas, morais e semânticas, gerando sentido na concepção de valores, sentimentos, 

deveres e direitos. 

Além disso, existem três forças que tornam o discurso da vida mais complexo: a 

heteroformação, ação do outro sobre o eu; a ecoformação, a ação do meio ambiente sobre o 

eu; e a terceira força, que é dependente e ligada às duas primeiras, criando um campo 

dialético de tensões, é a autoformação. (PINEAU, 2010). Essa autoformação é um reflexo das 

várias vidas paralelas experimentadas pelo sujeito, “[...] a maneira como ele as “viveu”, quer 

dizer percebeu, avaliou e “agiu” no momento: [...]” (BERTAUX, 2010, p.92). É quando ele se 

torna sujeito e objeto de si para si mesmo. 

É pertinente enfatizar que a narrativa autobiográfica respeita uma realidade 

história-empírica da história realmente vivida. Como tempo vivo, ele também é tempo de 

mudanças sociais que encontramos em cada um dos nossos atos, nossos sonhos, 

comportamentos, atitudes e aspirações, fato que nos faz “Lembrar da inserção de todo 

fenômeno social no movimento histórico geral de transformação das sociedades, mas também 

da presença da dimensão temporal no centro de todo fenômeno” (BERTAUX, 2010, ps. 23-

24), sabendo-se que enquanto sujeitos históricos construímo-nos com as interações humanas, 

com os acontecimentos histórico-sociais, e com as interações com o meio ambiente e o meio 

cultural ao qual estamos inserido, como descrito por Bragança (2011), 

 
 Ao longo da vida, o sujeito histórico constrói uma imagem sobre si próprio que é 

apresentada a si e aos outros, com sua representação, mas também enquanto 

indicativo da forma como deseja ser percebido pelos outros. A identidade apresenta 

assim, uma perspectiva pessoal, social e, ainda, situada em contexto, podendo ser 

analisada nessas dimensões. A identidade pessoal ou identidade para si que coincide 

com o self e apresenta uma organização relativamente durável relaciona-se ao modo 

como a pessoa vê a si própria, considerando sua biografia e projetos do futuro: a 

identidade social ou identidade para o outro é relativa aos diversos papeis que cada 

um vive ao longo de sua trajetória de vida, bem como à formação como é percebido 

pelos outros com os quais interage e identidade situada que diz respeito à 

organização entre identidade pessoal e identidade social em uma dada situação 

(p.161). 
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Dessa forma, a imagem de si, do eu constituído por uma trajetória passada, reflete-

se no presente em busca do futuro eu, e a imagem que o outro tem do verdadeiro eu, encontra-

se impregnado de preconceitos, juízos de valor, de desconhecimento do eu interior, 

favorecendo a tessitura da identidade do eu social, que se constitui como a imagem 

hermenêutica do eu, fruto da junção das experiências reflexivas vivida pelo eu e no eu, 

individual e coletivo. Dessa maneira entendo que a imagem visualizada por mim, da minha 

pessoa mostra-se destoante da imagem percebida pela outra pessoa e pela sociedade. 

É pertinente ressaltar, que os textos memorialistas não aceitam o domínio de 

nenhum sistema temporal, os tempos verbais vão do passado ao presente em todo o corpo do 

texto, a depender do tempo e do espaço narrado. A espacialização
8
 segue os movimentos do 

narrador “[...] que se reapropria do que viveu, antes estabelece uma permanência do seu ser, 

uma presença de si para si” (CHIENÉ, 2010, p.139). Assim, o narrador reflete a maneira que 

percorreu o caminho e o interpreta de acordo com suas vivências. 

Vale dizer, que o nosso sistema social está englobado na história da nossa vida 

peculiar, todos os nossos delírios, sonhos, comportamentos, ações e obras são inspirados pelo 

universo social que fazemos parte. Ferraroti (2010) alega que: “Uma vida é uma práxis que se 

apropria das relações sociais (as estruturas sociais) interiorizando-as e voltando traduzi-las em 

estruturas psicológicas, por meio da atividade desestruturante-reestruturante.” (p.44, grifo do 

autor). Portanto, nossa história individual nunca é espontânea, e sim, regida pela história 

social, afinal somos o que a sociedade vigente nos molda. Entendemos que não existe uma 

história individual insociável, pois o enredo da história de todos é o social. Afinal o individual 

só existe no coletivo. Assim baseando-me nas vivência e experiências coletivas, pude 

entender como a minha história individual foi sendo moldada pelo social. 

No capítulo seguinte, daremos introdução à narrativa de formação. A partir de 

agora, adentraremos no mundo da autora, em um texto na primeira pessoa, pois passa a ser o 

relato de sua autobiografia. 

                                                 
8
 Espacialização- apreensão das relações espaciais contidas em dados visuais e auditivos. 
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NARRATIVA 

 

 

               A narrativa é um tipo textual caracterizado pela função de contar uma história por 

meio da sequência de fatos, recheado de verbos de ação, marcadores temporais, e conflitos. 

               O narrador (autor) é considerado aquele que narra os fatos, ele pode ser: O 

narrador-observador ou onisciente, quando não faz parte da história, mas conhece-a e narra 

usando a 3ª pessoa. O narrador testemunha, ele não é personagem principal, mas faz parte 

dela e narra a história do protagonista em 1ª pessoa. E finalmente, o narrador-protagonista ou 

personagem, ele narra a sua história sempre em 1ª pessoa, conforme Sarmento e Tufano 

(2010). 

                O tempo de uma narrativa é cronológico, são dias e horas em sequência linear. 

Mas também é psicológico, referente a maneira "como o narrador e os personagens percebem 

a passagem do tempo, sem qualquer relação com o tempo linear " (SARMENTO e TUFANO, 

2010, p. 384). Assim, ela constroe-se numa dimensão atemporal, dependendo do contexto 

narrado, pois o ontem é contado com a interpretação do hoje. Dessa maneira entende-se que: 

“Cada narrativa é o reflexo da maneira como o caminho foi compreendido, a formação 

definida e o processo interpretado." (DOMINICÉ, 2010, p. 2013). A dimensão é subjetiva ao 

tempo e espaço narrado, podendo ser interpretada a partir do ambiente. 

       Essas múltiplas percepções de uma realidade, é enfatizada por Bertaux (2010). 

“Esse fenômeno de múltiplas percepções de uma mesma realidade é fundamental: a percepção 

que um ator elabora de uma dada situação constitui para ele a realidade dessa situação, e é em 

função dessa percepção, e não da realidade objetiva, que o sociólogo procura conhecer que o 

ator social será levado a agir. ” (p. 35). 

       Dessa maneira, entende-se que para narrar bem uma história é necessário 

"delimitar os personagens, descrever bem suas relações recíprocas, explicar suas razões de 

agir, descrever os contextos das ações e interações e até mesmo formular julgamentos 

(avaliações) sobre as ações e os próprios atores." (BERTAUX, 2010, p. 47). Mesmo que 

avaliações, descrições e explicações, não sejam consideradas formas narrativas, elas 

contribuem para as construções dos significados dos textos narrativos. 

 Diante dessas múltiplas percepções dos textos narrativos, é que "lanço-me numa 

espécie de descrição total, um pouco desenfreada, de um mundo social que conheço, sem 

conhecer, [...]." (BORDIEU, 2005, p. 89). Desse modo, narro a minha história, e nela sou 
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narradora, personagem e protagonista. Descrevo os fatos e acontecimentos sob meu olhar 

observador, sob a minha interpretação dos eventos ocorridos, e dos meus sentimentos e 

emoções perante os episódios por mim vivenciados no decorrer da trajetória em busca da 

formação acadêmica. O sentido da palavra “formação”, caracteriza tanto, “[...] a atividade no 

seu desenvolvimento temporal, como o respectivo resultado.”( JOSSO, 2010, p.61). Cabe 

destacar, que nesse trabalho abordaremos os dois significados. Por um lado, a narrativa, ora 

apresentada, descreve o percurso e a efetivação da formação da autora. 

A narrativa autobiográfica apresentada nesse trabalho está organizada 

cronologicamente em seis tópicos para um melhor entendimento. Começo oferecendo 

algumas informações a respeito do conteúdo presente na história, em forma de: Palavras ao 

leitor. Em seguida, faço uma breve síntese do começo da minha existência como pessoa, narro 

desde o encontro de meus pais, passando por meu nascimento, minha feliz infância, a 

autoalfabetização e a entrada na escola. Enfim, a história perpassa por toda a educação 

primária até a entrada no nível antigamente chamado de Ginasial. O tópico seguinte, 

intitulado: O embaraço auditivo, trata da minha perda auditiva, das dificuldades em ouvir os 

sons do mundo, e de como os teóricos explicam as estratégias utilizadas pelos surdos e 

deficientes auditivos para aprender.  

Em mais uma etapa vencida, descreve a minha entrada no curso ginasial, a 

aquisição de uma bolsa de estudos integral do Governo Federal Militar, nos anos 70, 

retratando a rotina na escola, os testes de QI anuais, o meu esforço para acompanhar o nível 

de aprendizagem exigido pela escola. Enfatizando sempre o meu contentamento em fazer 

parte de um grupo tão seleto, que me possibilitava um nível cultural privilegiado. 

O abandono escolar, e a formação de uma nova família é descrito no tópico 

seguinte. Nele narro o nascimento das minhas três filhas, a rotina da infância delas, e a fase 

negra e traumática de uma depressão. O final do meu casamento, as dificuldades enfrentadas 

por nós durante o pós-divórcio, enfim, o tempo ruim de nossas vidas. 

A passagem do tempo tratou as feridas, e em 2012 voltei a estudar. Cursar o 

Ensino Médio aos 52 anos e idealizar a possibilidade de realizar o sonho de uma formação 

acadêmica é narrado no tópico: O recomeço. O último, e não menos importante, dessa 

narrativa o tópico intitulado: A formação acadêmica, bem clichê, mas gosto de me referir a 

essa passagem da minha vida dessa forma. 
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Nesse último tópico, narro a minha trajetória de estudos até a entrada no curso de 

Pedagogia, diurno, na Universidade Federal do Ceará - UFC, em 2015.1. Descrevo também a 

acolhida pelos professores e colegas de turma. Reflito sobre as várias disciplinas que cursei 

durante os 8 semestres do curso. Da postura de alguns professores, do senso ético e 

comportamento profissional que reconheci não ser correto, enfim, do ambiente acadêmico 

como um todo. 

                  Senti-me com direitos de criticar a postura de alguns professores, porque 

justamente na Academia me proporcionaram suportes teóricos para a formação de um 

pensamento crítico sobre a dicotomia entre o discurso e a prática de alguns profissionais, no 

quesito respeito ao outro, pois entendo que:  

O fato, porém de que ensinar ensina o ensinante a ensinar um certo conteúdo não 

deve significar, de modo algum, que o ensinante se aventure a ensinar sem 

competência para fazê-lo. Não o autoriza a ensinar o que não sabe a 

responsabilidade ética, política e profissional do ensinante lhe coloca o dever de 

preparar, de se capacitar, de se formar antes de iniciar sua atividade docente. 

(FREIRE, 2009, p.28). 

 

É, portanto, diante desse pensamento que também reconheço o comportamento 

ético e respeitoso dos demais profissionais, afinal o meu posicionamento frente a fatos 

presenciados e experienciados por mim, justifica-se no sentido de que essa postura interfere 

em nossa formação acadêmica. 

 

3.1 Palavras ao leitor 

 
“Eu já tive 5 anos, sonhava com fadas, duendes, conversava com seres imaginários.  

Vivia em um mundo de fantasia. 

Eu já tive 10 anos, sonhava com heróis, tomava banho de chuva e corria descalça no 

quintal.   

Vivia em um mundo de aventuras.   

Eu já tive 15 anos, sonhava com um príncipe encantado, com romance.   

Vivia em um mundo de sonhos.   

Eu já tive 20 anos, sonhava com mudanças, transformações.   

Vivia uma utopia. 

Eu já tive 30 anos, sonhava com paz, respeito e tolerância.   

Vivia em um mundo tumultuado.   

Eu já tive 40 anos, sonhava com o final de um inferno, com liberdade para minhas 

três filhas.   

Vivia em um mundo de violência.   

Hoje tenho 56 anos, os meus sonhos são tranquilos e coloridos, meu mundo é 

repleto de pessoas que me fazem bem.   

Vivo um dia de cada vez e o meu mundo é real”. (Zeneide Mourão, 2016) 
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A simples menção de narrar a história de minha vida provocou uma batalha 

sofrida e silenciosa entre o EU e o meu inconsciente. As vozes que me acompanham em todos 

os momentos de minha existência, reivindicaram os seus direitos adquiridos na minha 

formação, exigindo uma participação ativa na escrita, afinal, segundo elas, sempre estiveram 

presentes, seja nos momentos tenebrosos e melancólicos, como também nos momentos felizes 

e de êxtases. Compreendi e aceitei seus questionamentos, afinal sem a atuação ativa delas a 

narrativa tornar-se-á um texto fictício, imagético e irreal. Contudo, impus alguns termos: 

primeiro que a atuação delas seja leve e fluída; segundo que eu, e somente eu, serei a 

protagonista desta escrita. 

Portanto, em respeito a você, caro leitor, as participações das vozes do meu 

inconsciente serão amenizadas por mim, no intuito de que o texto flua leve e prazeroso. 

Certamente que você perceberá a intromissão delas introjetada em algumas passagens 

narradas, peço-lhe que releve e compreenda que, minha responsabilidade em tecer a colcha de 

retalhos de minhas memórias, requer a participação delas para uma retratação fidedigna da 

história real, porque ao evocar os momentos passados, na ânsia de que você entenda o meu 

presente, faz-se necessário a ajuda delas, para evitar possíveis distorções memoriais tão usuais 

em autobiografias, e que de certo, tornaria a narrativa pobre, fraca e desestimulante. 

Para que você, leitor, possa situar-se na cronologia da narrativa, apresento-lhe o 

começo da minha existência, após, convido-o para ler os acontecimentos da minha infância, 

adolescência e juventude, e inseridas em todo o texto, as teias familiares, sociais, culturais, 

políticas, históricas e econômicas das épocas a que se sucederam os fatos. Além disso tudo, 

nos escritos finais, o objetivo de toda a trajetória, a formação acadêmica. Toda essa linha 

horizontal de meu tempo vivido é necessária, pois “todo amanhã se cria num ontem, através 

de um hoje. De modo que o nosso futuro se baseia no passado e se corporifica no presente. 

Temos que saber o que fomos e o que somos, para saber o que seremos” (FREIRE, 2008, 

p.33), nesse movimento de idas e vindas, do passado para o presente, como forma de 

vislumbrar o futuro, o meu EU e o meu inconsciente se uniram para que o texto se torne o 

corpo de uma autobiografia com cunho histórico, político, social e cultural, além da essência 

poética nas entrelinhas, pois sem essa essência o texto não seria meu. 

Boa Leitura! 
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3.2 Eu já sei ler 

 
                                     “Tentei novamente!  

Nossa! É verdade.  

Meu coração disparou, sinto minha respiração ofegante, uma ânsia de vômito toma 

conta meu corpo.  

É difícil de acreditar, mas sei que é verdade.  

Eu consegui! Eu entendo!  

Agora posso realizar o que me foi negado, pois o motivo da recusa não mais existe. 

Eu aprendi, eu sei, eu já posso frequentar uma escola, pois consigo ler de verdade”. 

(Zeneide Mourão, 2011). 

 

  

A semente da minha existência nesse mundo começou bem antes do meu 

nascimento. O destino conspirou para que meu pai, Antônio Mourão, estivesse sentado em 

um banco da praça da Igreja Matriz, da cidade de Pereiro, interior do Ceará, no dia do leilão 

da festa dos padroeiros do município, São Cosme e Damião. O vento atrevido do mês de 

setembro foi o principal colaborador desse encontro. Ela, minha mãe, Maria das Dôres, 

caminhava com amigas na mesma praça e uma ventania arrancou o jornal das mãos do meu 

pai, a educada jovem pegou-o e lhe entregou. Seus olhos se encontraram e ele se encantou 

com a jovem de aspecto meigo, trajada em seu vestido rodado amarelo, seus cabelos 

compridos e seu sorriso de menina. Ela só conseguiu visualizar um rapaz garboso, em seu 

terno de linho branco, com um jornal na mão. Em pouco tempo se apaixonaram, mas os pais 

dela não aceitavam a união e usaram como explicação o fato dele ser viúvo, ter 3 filhos, ser 

pobre e analfabeto, requisitos mais que negativos para casar-se com um a moça filha de 

donos de terras e professora primária. Porém, a não aceitação do pai dela não foi um 

impedimento para eles, e em uma noite ela pulou a janela da sala e fugiu com ele. Assim, 

começa a história da minha vida. 

Sou a quinta filha de um casal de seringueiros nordestinos. Nasci no dia 07 de 

dezembro de 1959, em uma palafita (construção usada em regiões alagadiças que consistia 

em uma edificação de madeira suspensa por estacas), às margens de um igarapé, em um dos 

vários acampamentos de seringueiros nordestinos na Floresta Amazônica do lado boliviano. 

Segundo palavras da minha mãe, eu nasci “onde se ouvia o barulho do vento nas copas altas 

das árvores, o som dos animais silvestres e dos habitantes nativos (índios), onde os odores do 

mato, da água cristalina e da seringa (borracha) se misturavam no ar”. Esse aroma doce e 

refrescante era a maior recordação que ela tinha da floresta.  

 Quando meus pais receberam a notícia de que o presidente Juscelino 

Kubstscheck construiria uma nova capital do Brasil, e que estavam convocando nordestinos 



27 

 

 

 

que trabalhavam nos seringais para colonizar e habitar o planalto central brasileiro, eles e as 

outras famílias decidiram partir rumo a capital do seu país de origem. A demorada e penosa 

viagem transformou-se em sacrifício para todos, vários meios de transportes foram usados 

para a travessia do norte ao centro-oeste do país; usaram barcaças, mulas, trens da extinta 

ferrovia Madeira Mamoré (popularmente conhecida como ‘Ferrovia do Diabo’, em razão do 

elevado índice de mortandade dos trabalhadores de sua construção). Esta estrada de ferro 

ligava a cidade de Guarajá-Mirim à capital de Rondônia, Porto Velho, e era usada 

principalmente para escoar o “ouro branco” (borracha da seringueira) brasileiro da Floresta 

até o porto de Rondônia e de lá para os Estados Unidos. Ela foi desativada em 1972. Usaram 

também catamarã (tipo de embarcação fluvial amazonense), e jatos da Força Aérea 

Brasileira-FAB.  

No porto de Belém do Pará, embarcamos em um navio mercante rumo ao Porto 

de São Luís do Maranhão. Durante esse percurso, em pleno oceano Atlântico, enfrentamos 

um surto de sarampo a bordo. Das cinco filhas dos meus pais, quatro contraíram a doença, 

sendo que foi mais grave em mim e na minha irmã Cleide, ambas ficamos com sequelas que 

só foram diagnosticadas adequadamente na idade adulta (perda auditiva).   

                    Devido aos problemas de saúde apresentado pelas filhas, meus pais desistiram de 

seguir para Brasília e rumaram para o Ceará, lá moravam alguns familiares de ambos. A 

viagem da Bolívia até o Ceará durou o tempo de uma gestação, dizia sempre minha mãe, 

então eu calculava nove meses. Porém minha irmã mais velha, Das Dôres, lembrava que 

passara dois aniversários dela nessa viagem. Essa história era confirmada pelas minhas tias, 

irmãs da minha mãe, elas baseavam-se nas cartas enviadas de Rondônia por minha mãe, e da 

época de chegada da família ao Ceará. Enfim, se durou nove meses ou um ano tanto faz, o 

importante é que chegamos ao nosso destino, em meados de 1963, e fomos morar numa 

cidade denominada Triângulo do Quixadá, Distrito do município de Chorozinho, atualmente 

região metropolitana de Fortaleza. Lá meus pais construíram um restaurante e um posto de 

gasolina. Tiveram mais um casal de filhos, Zuleide e Antônio Mourão Filho (carinhosamente 

chamado de Dodô), totalizando sete filhos.  

                 O sossego e a tranquilidade da minha família foram abalados com o golpe militar e 

a instauração da Ditadura Militar no Brasil a partir de 1964, colocando toda a família em 

perigo, pois o fato de três filhas terem a cidadania boliviana conspirava para uma expulsão do 
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país. A solução foi destruir os registros de nascimento das três e registrá-las novamente como 

cidadãs brasileiras.  

       Minha vida foi despreocupada até o dia em que percebi os preparativos para a 

matrícula no Jardim de Infância da minha irmã três anos mais nova do que eu, Zuleide. 

Questionei o motivo da entrada dela na escola antes de mim, e sofri uma desilusão imensa 

com o argumento usado por minha mãe. De acordo com ela, eu não teria condições de 

aprender nada por causa da minha perda auditiva, afinal eu não entenderia o que me 

falassem. Não posso culpar minha mãe de tentar me proteger, afinal ela não conhecia o 

mecanismo da compensação e da supercompensação de um defeito, descrito por Vygotsky e 

Luria (1996): 

O                                                                                Mecanismo básico da compensação e supercompensação de um defeito parece ser o 

seguinte: o defeito torna-se o centro da preocupação do indivíduo e sobre ele se 

constrói uma certa “superestrutura psicológica”, que busca compensar a 

insuficiência natural com persistência, exercício e, sobretudo, com certo uso 

cultural de sua função defeituosa (caso seja fraca) ou de outras funções substitutivas 

(caso totalmente ausente). Um defeito natural organiza a mente, dispõe-na de tal 

modo que é possível o máximo de compensação. E, o que é mais importante, cria 

uma enorme persistência em exercitar e desenvolver tudo quanto possa compensar 

o defeito em questão. [...]. O que ocorre é que um defeito, que antes de mais nada, 

deprime o estado psicológico da mente de alguém, tornando-o fraco e vulnerável, 

pode servir de estímulo a seu desenvolvimento, até mesmo impulsionando-o para 

cima e tornando-o forte. (p.222) 

 

          O fato do desconhecimento da minha mãe sobre esse mecanismo a impediu de 

me enxergar como um sujeito ativo e capaz, afinal a deficiência, nomeada como defeito por 

Vygotsky e Luria (1996, p.226) “pode funcionar como poderoso estímulo no sentido de 

reorganização cultural da personalidade, e o psicológico só precisa saber como descobrir as 

possibilidades de compensação e como fazer uso deles. ” Se ela tivesse acesso a essas 

informações, a atitude perante o meu questionamento seria totalmente contrária. Enfim, como 

ela não tinha esse conhecimento a sua decisão não mudou. 

        Chorei bastante, reclamei, mas ela não se deixou convencer. A partir desse dia 

comecei a me fazer presente nas aulas de reforço administradas para a minha irmã Neide, que 

tinha dificuldades em aprender, minha mãe falava que ela era lenta, e também fiquei a 

observar as aulas que a minha irmã mais velha (normalista) administrava para a minha irmã 

Zuleide, recém matriculada no jardim de infância. Não sei quando ou como aconteceu, sei 

que foi tão espontâneo que só percebi que estava lendo quando entendi um trecho da história 

“Reinações de Narizinho”, de Monteiro Lobato.   
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     A lembrança mais marcante a respeito da concretização do sonho da educação 

escolar aconteceu no dia do aniversário da minha mãe, mais exatamente em uma tarde do dia 

25 de outubro de 1968. Ao entregar-lhe o meu presente, um cartão em forma de coração, em 

seu interior um trecho do poema Navio Negreiro de Castro Alves, copiado de um dos livros 

da minha irmã mais velha, Das Dôres, estudante do Curso Normal (curso de formação de 

professores da Educação Básica, em Nível Médio). Ao lê-lo fiquei apreensiva. Minha mãe 

não expressou nenhuma surpresa, não falou nada. Soube depois que ela já estava me 

observando percebendo que, onde eu estivesse, fosse em cima da minha mangueira preferida, 

no balanço da goiabeira, no banco do jardim em frente ao quarto do cozinheiro, sempre 

estava acompanhada de um livro surrupiado das coisas de algumas das minhas quatro irmãs 

mais velhas.  

        Passados alguns dias, ela me chamou, deu-me um bloco de notas e uma caneta, 

ordenou-me que anotasse o nome dos víveres que faltavam na despensa do restaurante. 

Olhei-a nos olhos e falei que não sabia escrever, só sabia copiar. Ainda lembro do espanto 

dela, e da minha dificuldade em explicar que sabia ler, contar, e que entendia o que lia, 

porém eu não sabia como isso acontecia. Ela me fez ler alguns textos e  explicar o que estava 

lendo, quando ela se convenceu que eu estava falando a verdade, colocou a mão na cabeça, 

pensou um pouco e falou: - Vamos matriculá-la em uma escola para aprender a escrever. 

Quase desmaiei ao ouvir as palavras da minha mãe, tão grande foi a emoção que senti, e 

assim começou a minha caminhada em busca de um sonho tão distante da minha infância 

inocente.  

Vygotsky explica que geralmente as pessoas com alguma deficiência utilizam as 

estruturas psicológicas superiores para aprender e que usam estratégias diferenciadas na 

formulação do processo de aprendizagem (VYGOTSKY, 1991). Depois dessas explicações já 

pode-se entender o motivo da minha imensa alegria ao saber que seria matriculada em uma 

escola e os meus sentimentos em relação a esses acontecimentos.  

      A escola pública não aceitou a minha matrícula, a recusa não foi por causa da 

minha dificuldade em entender a fala humana, mas sim porque eu estava fora da faixa etária. 

Fui então matriculada em uma escola privada, cujo nome ainda lembro: Curso Santa 

Terezinha. Eu era a única da minha família que estudava no período da manhã, a Escola se 

localizava a 3km da minha casa, até passava ônibus no caminho, mas eu só utilizava para ir à 

Escola na época das chuvas. Minha caminhada não era solitária, algumas crianças seguiam o 
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mesmo caminho, eu por opção e elas por não terem opção. Divertíamo-nos no caminho todo, 

molhávamos os pés uns dos outros no tanque d’água do cata vento que existia no caminho, 

dividíamos goiabas, pitangas, cajus, mangas e seriguelas, surrupiados de alguns terreiros. 

Elas comiam por necessidade, eu por diversão. Não lembro de seus nomes, mas lembro de 

suas risadas e suas peraltices. 

      Devido ao fato de eu já saber ler, fazer contas de adição, subtração e divisão de 

cabeça, mas não saber escrever, fui matriculada no 1º ano fraco (as séries eram divididas em 

fortes e fracas). Na época eu tinha nove anos de idade, enquanto que a maioria dos alunos da 

minha turma tinha sete anos de idade.   

       Nessa escola, as séries eram delimitadas pela posição das carteiras, que eram de 

madeira escura, ligadas mesa e cadeira, sendo que cada uma acomodava duas crianças com 

folga. Cada turma posicionava-se virada para a parede da sala onde existia uma lousa verde, 

quatro séries, quatro paredes e somente o 5º ano primário tinha uma sala exclusiva para eles. 

Essa forma de agrupamento me fazia desviar a atenção sempre para a turma posicionada a 

minha direita (por coincidência era a turma da série superior a minha), em parte por escutar 

melhor com o ouvido direito, mas também porque a aula era mais interessante. Os alunos do 

1º ano primário (minha turma) estavam aprendendo o alfabeto e as sílabas, alguns já liam 

frases soltas, enquanto eu, lia Monteiro Lobato e Castro Alves. A professora não chamava a 

minha atenção para virar de frente, pois quando eu resolvia participar das aulas da minha 

turma atrapalhava bastante.  

              A minha curiosidade e a fome de conhecimento, palavras da minha primeira 

professora, Dona Elita, fizeram-me avançar rapidamente, e como na maioria das vezes eu não 

entendia o que falavam, recorria aos meus amigos livros. 

       Esse costume me fez amadurecer mais rápido do que o restante da turma, tanto no 

quesito cognitivo como em outros. Meu comportamento perante o que era ensinado para a 

turma, foi percebido pela professora Elita. Dessa maneira, ao final do primeiro semestre, fiz 

uma avaliação chamada Prova de Promoção Escolar (permitida desde a LDBEN, de 20 de 

dezembro de 1961), a qual institui que, a depender do resultado notacional da prova e o 

relatório da professora, o aluno em questão tinha o direito de avançar de série. Usando a lei, 

eu cursei em 2 anos o curso primário normalmente concluído em cinco anos, pois no quarto 

ano fiz o Exame de Admissão Ginasial. Assim, entrei no primeiro ano ginasial, aos onze anos 
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de idade, mais nova do que a maioria dos alunos da turma, uma inversão do curso primário 

onde eu sempre era a mais velha.  

        Esse movimento de trocar de série e de turma a cada semestre me deixava 

satisfeita, pois as aulas não me entediavam, eu não atrapalhava, porém me sentia em 

desespero quando começavam as aulas em uma nova série e não sabia os conteúdos passados, 

e mais uma vez os livros me ajudaram a acompanhar o andamento das aulas.  

        Com a nova Lei de n° 4024, o Ensino Primário passou a ser ofertado em quatro 

séries anuais, podendo ser estendido pelos Sistema de Ensino em até seis anos, como forma 

de iniciar o aluno nas técnicas de artes aplicadas adequadas ao sexo e a idade de cada um. O 

Ensino Primário passou a compreender dois ciclos, a 1ª.e a 2ª. séries constituíam o nível I, 

a 3ª. e a 4ª. séries, o nível II. Os exames eram realizados a cada nível como forma diagnóstica 

que previa um reagrupamento de acordo com o desempenho do aluno. (SOUZA, 2008). 

          A rotina de estudos era centrada na transmissão de conteúdos como, 

Matemática, Língua Pátria (Português), Estudos Sociais, Ciências, Saúde, Iniciação Artística 

(trabalhos manuais) e Educação Física. As principais atividades em sala de aula eram,  

[...] proceder à chamada dos alunos, colocarem quadro de frequência na lousa e 

verificar as lições de casa. No ensino de todas as matérias estavam entremeadas as 

normas de civilidade e de conduta moral transmitidas por meio de provérbios, 

cantos e comemorações cívicas. (SOUZA, 2008, p. 244). 

 

               Praticavam-se também os delírios nacionalistas enraizados no slogam “Ordem e 

Progresso”, idealizados nas disciplinas de Moral e Cívica e Técnicas Comerciais, ministradas 

após 1964. A alfabetização das crianças era pautada no uso da Cartilha de ABC, nas 

repetições, cópias extensas, ditados e tomada da tabuada. Essa era a rotina das aulas na época 

em que cursei o primário. 

 

3.3 O Embaraço auditivo 

 
“Ouço o sussurro do vento entre as folhas das árvores. 

O canto dos pássaros chega aos meus ouvidos como uma melodia calmante. 

Escuto até as batidas do seu coração. 

Só não consigo entender a sua falta. 

Talvez! 

O GRITO... 

O GRITO... 

O GRITO...”   (Zeneide Mourão, 2018) 
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                A criança surda ou a deficiente auditiva, não tem acesso à palavra oral, ou tem 

dificuldades de entender a voz humana, algumas tampouco conhecem língua de sinais, 

acarretando dificuldades para aprender a ler e escrever. A grande diferença entre os ouvintes e 

os surdos, é o canal utilizado. Os ouvintes utilizam o canal auditivo, os surdos desenvolvem 

todo seu pensamento através do canal viso-espacial, eles não aprendem de maneira 

espontânea com as interações cotidianas, de acordo com Vygotsky (1991), e sim, através da 

"forças ocultas", que existem no organismo humano, forças essas que nos alertam dos perigos 

e compensam os sentidos que nos faltam, nesse processo desenvolvemos o fenômeno 

conhecido como supercompensação, de natureza orgânica e de ordem sociopsicológica, que 

impulsiona a aprendizagem através dos outros sentidos. Podemos questionar, então, por que a 

surdez causa tantas consequências se o surdo tem o canal (viso-manual) tão competente 

quanto o canal auditivo-oral para comunicar-se. Chegamos à conclusão de que o problema do 

surdo não é orgânico, e sim, social, cultural (GOLDFELD, 2002, p. 81). 

Essas funções psicológicas superiores não ocorrem naturalmente, no entanto, 

através da mediação, da cultura e das dificuldades apresentadas, pois se uma criança com 

deficiência atinge o desenvolvimento cognitivo "[...] de outro modo, por outro caminho, por 

outro meio" (VYGOTSKY, 1991, p. 155), essa deficiência foi compensada psicologicamente 

e organicamente pelo cérebro. Assim, funciona a aprendizagem dos surdos e dos deficientes 

auditivos, por não escutarem, usam o canal viso-manual, mostrando que é possível falar com 

as mãos, e entender a fala humana utilizando outros recursos. 

Vygotsky (1991) também enfatiza o brinquedo e a brincadeira de faz de conta 

como um importante impulsionador no desenvolvimento da aprendizagem. Ao brincar, a 

criança cria uma situação imaginária, fazendo correspondência com a realidade, dessa 

maneira ela internaliza regras e normas de comportamentos sociais e criam uma zona de 

desenvolvimento proximal, ajudando-as a aprender e entender a cultura vigente na 

comunidade onde está inserida. Com o brinquedo "[...] a criança sempre se comporta além do 

comportamento habitual de sua idade, além de seu comportamento diário: no brinquedo é 

como se ela fosse maior do que é na verdade." (VYGOTSKY, 1991, p. 117). Essa prática de 

brincar de faz de conta foi utilizada por mim em vários momentos. Eu fazia de conta que era 

professora, chegando, inclusive, a alfabetizar adolescentes e adultos que trabalhavam no 

comércio dos meus pais. 
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       A respeito da minha perda auditiva, ela foi sequela do sarampo contraído por mim 

durante a viagem da Bolívia para o Brasil, ainda criança pequena. Mas só foi diagnosticada 

corretamente quando eu estava com 25 anos de idade, casada e mãe de uma menininha. Eu 

tenho uma perda auditiva 
9
do tipo sensório-neural, ou neurossensorial, agravada por várias 

otites sofridas na infância, adolescência e juventude, causando uma perfuração no tímpano do 

ouvido esquerdo. A perda auditiva é leve à direita e mista de leve a severa à esquerda, entre 

6khz e 8khz. Significando que consigo escutar 80dB com o ouvido direito e menos de 60dB 

com o esquerdo, o que altera a percepção dos sons na intensidade e frequência. 

      Nesse tipo de perda auditiva, “[...] o indivíduo fica impedido de distinguir as 

palavras emitidas pela voz humana, por apresentarem sons e tonicidade diferentes: as vogais 

são de tonicidade baixa, enquanto as consoantes são de alta tonicidade”(LEITÃO,2003,p.15). 

A surdez neurossensorial é do tipo que não pode ser minimizada com o uso de próteses ou 

implante cóclea, pois é caracterizada por lesões ocorridas no ouvido interno (cóclea e nervo 

auditivo), inviabilizando resultados positivos com o uso de intervenções cirúrgicas. De acordo 

com a literatura médica, recebi o diagnóstico denominado com a Classificação Internacional 

de Doenças - CID H90. 

Resumindo, eu até escuto, porém dependo do tom de voz da pessoa para entender 

o que ela fala. A bilateralidade auditiva também foi afetada, o que significa que posso até 

ouvir o barulho, mas não consigo determinar de que lado vem o som. Alguns sons como 

buzinas, apitos, gritos, batidas fortes, músicas em volume alto me causam desconforto e em 

alguns casos, dor.  

Necessito assistir a filmes, vídeos, documentários ou qualquer imagem 

tecnológica com legenda, porque o som emitido não me permite uma compreensão completa, 

e nem sempre os atores ou sujeitos envolvidos falam de frente, dificultando o meu 

entendimento sobre o que dizem. Com efeito, desde criança desenvolvi estratégias para 

entender os sons do mundo, pois como não sou proficiente em Libras, faço a leitura orofacial 

e corporal, também sou bem sensível a aromas e emoções demonstradas pelas pessoas.  

A perda auditiva atrapalha, mas não me impossibilita de aprender ou interagir 

com os demais. Pois, de acordo com Góes (1996, p.38) “Não há limitações cognitivas ou 

                                                 
9
 O termo perda auditiva diz respeito à diminuição da capacidade de escutar os sons, que pode ser determinada 

por problemas em alguma parte do sistema auditivo. A perda é classificada de acordo com o local da lesão, 

podendo ser condutiva, sensório-neural ou mista, e de acordo com a lateralidade das orelhas acometidas, pode 

ser unilateral ou bilateral. LIMA,B.C. Linguagem e ensino: realidades que se intercruzam. São 

Paulo:Paulinas,2012 
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afetivas inerentes à surdez, tudo depende das possibilidades oferecidas pelo grupo social para 

seu desenvolvimento, em especial para a consolidação da linguagem.” Vale salientar, que não 

usei a deficiência para concorrer uma vaga na Universidade Federal do Ceará - UFC, na 

verdade, nunca utilizei minha condição para obter nenhuma vantagem; sei que tenho direitos 

legais, porém consigo viver bem com minhas dificuldades. 

 

3.4 Mais uma etapa vencida  

 

 
“Conheci o primeiro ainda na infância, fui movida pela curiosidade, não lembro o 

nome, mas ainda sinto a magia do encantamento que se fez presente. 

O amor se instaurou instantaneamente, um sentimento puro, infantil. 

A experiência foi tão satisfatória que procurei outros, e foram inúmeros. Até 

comecei uma lista, mas ela se perdeu no andar do tempo. 

Alguns me arrebataram por completo, me conquistaram com suas palavras doces e 

profundas, ou simplesmente por sua criatividade. 

Nem todos me satisfizeram, fui enganada pela aparência, porém o conteúdo 

enfadonho me aborreceu, tentei ir até o final na ânsia de que as coisas melhorassem, 

nem sempre essa estratégia funcionou, e o cotidiano mostrou-se maçante e tedioso. 

Em contrapartida, os que me cativaram e supriram as expectativas, chegando ao 

extremo de controlar minha respiração ao compasso de suas palavras.  

Passei a sonhar acordada, usar minha imaginação no limite irreal. 

Poucos sorvi com parcimônia, na intenção de um momento mágico mais duradouro. 

Alguns absorvi com sofreguidão, temendo o confronto final. 

Todos eles me causaram sonhos variados, alguns coloridos, românticos, 

aventureiros, dramáticos, enfim, deixaram suas marcas e me inspiraram. 

Quando estou entretida com algum, penso em como minha vida será vazia sem eles, 

pois amo o prazer e conhecimento que os LIVROS me proporcionam”.  

(Zeneide Mourão,2018)   

 

 

 

 Antes de terminar o 1º ano ginasial, em um ginásio da Campanha Nacional de 

Escolas da Comunidade – CNEC, no Colégio Cônego Eduardo Araripe, em Pacajus, 

mudamos para Fortaleza, mais precisamente para o bairro Aerolândia, em agosto de 1971. 

Ano em que foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases, n° 5.692, o Brasil era, então, 

governado pelo Presidente General Emílio Garrastazu Médici. A lei modificou o tempo de 

ensino do 1° grau para oito anos letivos, com obrigatoriedade dos 7 aos 14 anos, sob a pena 

de prisão dos pais ou responsáveis que não cumprissem a legislação. Eliminou-se a 

nomenclatura de Ensino Primário e Ginasial, para Escola Integrada de Educação 

Fundamental. Conforme Piletti (2002, p.122) “A reforma de 1971 aumentou o número de 

matérias obrigatórias em todo território nacional. Sem contar o ensino religioso, facultativo 
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para os alunos, o núcleo comum obrigatório passou a abranger dez conteúdos específicos”. 

Esse era o cenário político e educacional, vigente no Brasil 

   Meus pais enfrentaram várias dificuldades para conseguir vagas para todos os 

sete filhos. Eu fui estudar em uma escola comunitária com o nome de Escola Circulista Bom 

Jesus, no período noturno, distante da casa alugada que passamos a morar.  

A escola era fraca, desestimulante e os alunos desinteressados, me vi em um 

filme de terror que não queria assistir ou participar. Porém, como tudo tem o seu lado bom, 

os gestores da Escola me inscreveram em um concurso de bolsas de estudos do governo 

federal militar, cujo documento de inscrição era o histórico escolar. Fiz a prova e consegui 

uma bolsa integral em uma escola privada, mais precisamente, no Centro Educacional 

Monsenhor Juviniano Barreto, no bairro São João do Tauape, Fortaleza – Ceará, distante do 

lugar em que eu morava. 

         Na nova escola, senti saudades do balanço amarrado nos galhos altos e fortes 

das árvores, de comer goiabas, pitangas e seriguelas diretamente do pé, das brincadeiras de 

esconde-esconde, pique, bandeirinha ou simplesmente de sentar em um galho de árvore e 

olhar o tempo passar despreocupada, tudo isso experimentado e bem aproveitado na minha 

escola primária, digo minha porque o sentimento afetivo de pertença era forte. Na nova 

escola não tinha parque, nem árvore, nem brincadeiras. Afinal lá só tinha o curso ginasial, e 

para os adultos, uma garota moleca de 13 anos como eu, não mais deveria se comportar como 

uma criança. Até mesmo o “meu mundo”, o quintal, eu perdi, porque os meus pais mudaram-

se para a cidade de Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, enquanto eu e minhas 

irmãs mais velhas passamos a morar em uma casinha pequena de vila em Fortaleza, por conta 

do trabalho das mais velhas e estudos das mais novas. O quintal da casinha era bem pequeno 

e com todo o piso cimentado.  

        Rigidez e exigência faziam parte do dia a dia da nova escola, desde a questão do 

uniforme, que deveria estar sempre limpo e passado, do material escolar, do horário de 

entrada e saída e da rotina escolar como um todo. Lá tive uma educação escolar que satisfazia 

minhas ambições e supria minha ânsia de conhecimentos. Minhas aulas ocorriam de segunda 

a sábado, das 7h30min às 12h50min. Nas segundas, quartas e sextas os bolsistas tinham aulas 

extras, à tarde, das 13h30min às 17h50min, geralmente de reforço na matéria de maior 

habilidade, no meu caso as aulas eram de geometria. No geral, todos os bolsistas tinham aulas 

de leitura, interpretação de texto, oratória, normas, leis e regras que deveríamos seguir. A 
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cada final de bimestre, tínhamos uma reunião com o tutor escolar que nos passava um 

cronograma de estudos, apresentando nossas falhas naquele bimestre. Na época eu achava 

normal o que acontecia nessas aulas e reuniões, hoje tenho clareza de que era um 

interrogatório, tal a complexidade do que era abordado, como a rotina dos amigos próximos, 

vizinhos, parentes etc. O fato é que eu gostava dessa rotina, sentia-me importante, cuidada, 

valorizada, sem medos ou preocupações com o meu futuro escolar, e consequentemente o 

profissional, pois o que me era dito e repetido é que eu seria uma engenheira naval (a 

lavagem cerebral era bem conduzida nas mentes imaturas dos bolsistas). O chato era os 

imensos e cansativos testes de QI (Quociente de Inteligência) que fazíamos todo final de ano, 

como requisito de renovação da bolsa de ensino integral do governo.  

Nessa época, o ensino regular era regido pela LDB nº 5.692, de 11 de agosto de 

1971. A quantidade de matérias era um exagero, tínhamos que estudar Linguagem, que 

abrangia gramática, interpretação de textos, redação e literatura; Língua Estrangeira; 

Matemática, subdividida em geometria, cálculos, estatística; Ciências Biológicas, que 

abordava higiene, seres humanos, animais, vegetação e cuidados com a saúde; Ciências, 

Químicas e Físicas; Ensino Religioso; Organização Social e Política do Brasil-OSPB; 

Técnicas Comerciais; Moral Cívica; Educação Artística, onde aprendíamos bordar, costurar, 

pintar e cozinhar, enquanto os meninos aprendiam marcenaria e panificação e Educação 

Física. A Lei também mudou o tempo de duração do 1º grau, de oito para sete anos, além da 

nomenclatura, que passou a ser Educação Fundamental, e não mais Primário e Ginasial.  

Quando argumento com algumas pessoas que para mim e minha família o 

advento da Ditadura Militar teve um contexto e impacto diferente do que se lê nos livros, elas 

não entendem que o fato de sua interpretação depende do olhar e interpretação individuais. 

Não defendo a Ditadura Militar no Brasil, tenho consciência das atrocidades cometidas 

durante esse período, apenas tento explicar que o contexto em que eu e minha família 

vivenciamos foi diferente, afinal, eu era uma adolescente com uma perda auditiva, um grande 

potencial, cujos pais não tinham condições financeiras de proporcionar uma educação do 

nível que o governo me proporcionava, e sem ônus financeiro para a minha família. Essa era 

a visão que tínhamos do governo, muito diferente da grande maioria da população.  

Aproveitei com responsabilidade a oportunidade que me foi dada, estudei nessa 

escola até a 8ª série do Fundamental (atual 9º ano). Meus planos de cursar o segundo grau 

(Atualmente chamado de Ensino Médio), e o terceiro grau (Ensino Superior) foram adiados 
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quando minha mãe engravidou da minha irmã caçula, Andréia. Meus pais voltaram a morar 

numa casa maior, em Fortaleza. O fato de minhas irmãs mais velhas trabalharem e dos dois 

mais novos serem imaturos para essa função, fez-me ser escolhida para cuidar da recém-

nascida.  

E fui estudar em uma escola pública estadual, no período noturno, não lembro do 

nome, e não consta no meu histórico escolar. O ato de estudar que até então era prazeroso, 

tornou-se uma tortura. A escola era exatamente o contrário da antiga. Os professores eram 

descompromissados, os alunos desmotivados e indisciplinados, a estrutura sucateada e a 

biblioteca não existia, logo o meu lugar preferido. Além disso, o cansaço da rotina diária nos 

cuidados com uma criança pequena, contribuíram para que eu abandonasse a escola aos 16 

anos. Senti-me frustrada, zangada e inconformada com a situação. Após abandonar a escola 

culpei minha mãe, e durante algum tempo nosso relacionamento ficou estremecido, mas com 

o tempo percebi que a culpa não era só dela, e sim do conjunto de vários fatores.  

 

3.5  Minha família, meu mundo   

 
                                              “ Três presentes eu ganhei 

                                              Mimos que sempre desejei 

                                              De todos eu me agradei 

 

                                              Três presentes eu ganhei 

                                              Cada um diferente do que encomendei 

                                              Com valores que eu mesma dei de acordo com o que vivenciei. 

 

                                              Três presentes eu ganhei 

                                              Com o primeiro me empolguei.  

                                              Com segundo me fascinei.  

                                              Com o terceiro me cansei                                                        

                                               

                                              Três presentes eu ganhei. 

                                              Alguns defeitos detectei 

                                              Poucos eu consertei 

                                              Outros eu relevei. 

 

                                              Orgulho-me do que realizei 

                                              Pois três pessoas dignas à sociedade entreguei 

                                              Três filhas que sempre amei”. 

                                              (Zeneide Mourão,2015) 

 

Passaram-se alguns anos, com 21 anos casei e levei minha irmã caçula para morar 

conosco. Aos 22 anos fui mãe de uma menininha que chorava dia e noite. O contexto político 

brasileiro era de mobilização popular. “[...], em que milhões de pessoas foram às ruas 
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reclamar eleições diretas para presidente da República” (PILETTI, 2002, p.133). O som da 

música de Geraldo Vandré ecoava nos rádios e na TV. O tempo passou, e aos 27 anos fui 

mãe de outra menina, e aos 30 anos tive a minha filha caçula. Essas três meninas foram 

responsáveis pela minha vontade de viver. Resolvi curtir a minha nova realidade, o papel de 

mãe me arrebatou, por muitos anos vivi em função das minhas meninas, cuidando e mimando 

meus presentes. Elas foram favorecidas com uma infância ao estilo antigo, em uma casa 

grande, com quintal, árvores, balanço e casinha de brinquedo. Brincaram de pé no chão, 

sentindo a areia nos dedos e tomando banho de chuva. Tem coisa mais gostosa na vida de 

uma criança do que banho de chuva? Talvez comer fruta madura no pé, soltar pipa ou correr 

com os amigos, brincar de pega-pega, esconde-esconde, andar de bicicleta, patins, skate, 

junto com os primos, primas e os filhos e filhas dos vizinhos. Ficar no sofá assistindo 

televisão, só para quem estava de castigo! E assim foi a infância das minhas filhas.  

Porém, o alcoolismo, as traições e a violência do meu marido me encaminharam 

para uma depressão grave, fui internada por 5 dias, fiz um tratamento à base de 

antidepressivos, anticonvulsivos e terapia psicanalítica por três anos, até que meu organismo 

rejeitou os medicamentos, só me restando a terapia e as minhas meninas. Eu não queria ser 

testemunha, nem cúmplice do enlouquecimento das minhas filhas, pois louca eu já estava. 

Então, o que fazer? A liberdade e a paz apresentavam-se nos meus momentos de lucidez 

como um copo d’agua para um retirante nordestino. Em alguns momentos de angústia 

extrema, os meus pensamentos eram que eu só tinha duas escolhas: a primeiro, tomar as 

rédeas da minha vida em minhas mãos e lutar por ela, ou dar-me por vencida e acabar com o 

sofrimento de todos. Por incontáveis vezes, a segunda opção se mostrou mais fácil e atrativa. 

Até tentei, mas não consegui, a vida me queria e eu a abracei. Aos poucos o mundo foi 

colorindo-se diante dos meus olhos, primeiro como uma aquarela, com cores em tons pasteis, 

depois as cores foram se pronunciando com mais brilho e hoje vejo as cores da vida em todos 

os lugares, momentos e pessoas. Dessa época, restaram as sequelas, uma oscilação da pressão 

arterial sem causa biológica, e uma alergia intensa a corantes, produtos de limpeza e higiene, 

e a cheiros fortes. A pior alergia é a de medicamentos, antibióticos, sulfa, analgésicos e 

outros mais. Essas reações alérgicas me incomodam bastante, porém não me impedem de 

aproveitar os bons momentos da vida. 

                  O divórcio litigioso foi inevitável. Eu e as meninas passamos por uma série de 

dificuldades, eu nunca havia trabalhado fora de casa e duas das minhas três filhas eram 
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menores de idade. Elas estudavam em uma escola privada e a mais velha estudava na 

Universidade Estadual do Ceará-UECE, cursando Serviço Social e estagiava na Secretária 

Executiva Regional VI, em Messejana. Continuamos morando na mesma casa grande, pois a 

justiça me deu o direito ao uso, estou tentando vendê-la há cerca de 3 anos, mas ainda não 

consegui. E assim vamos vivendo cada dia de uma vez. 

 

3.6 O recomeço  

                                   

18:00 horas, começo a me aprontar.  

18:30 horas, enfim saiu.  

No caminho luzes, carros, barulho, pessoas que nunca vi passam por mim.  

Chego ao meu destino, não sei o que vou encontrar.  

Tomo o meu lugar.  

Pessoas que não conheço.  

Vozes que nunca ouvi.  

Assuntos que não são meus.  

E agora!  

Entram os mestres um a um, embriagam-me com assuntos que não me são 

estranhos.  

O que faço?  

Participo ativamente ou fico quieta?  

Não consigo ficar quieta, é mais forte do que eu e participo com prazer.  

Lembro-me do que algumas pessoas disseram.  

                                       Tá louca!  

Você não tem mais idade para isso!  

Burro velho não aprende mais.  

Você vai encontrar muitas dificuldades e vai desistir.  

Só está tomando o lugar de alguém jovem e que tem futuro.  

                                      QUANTAS ASNEIRAS!!!   

                               Não sou louca.  

                               Idade não quer dizer nada, não sou velha de espírito.  

                               Ainda não encontrei dificuldades.  

                                      E quem disse que não tenho futuro!  

                                A vida só acaba quando termina.  

                               Hoje muitas vozes já se calaram, mas ainda vejo os sorrisinhos de deboche.  

Sorte minha que meus três presentes (filhas) pensam exatamente o contrário.  E 

como é bom ser o orgulho dos meus orgulhos, e aos 52 anos escutá-las dizer para os 

amigos.  

                                             - Minha mãe voltou a estudar. ” 

 (Zeneide Mourão, 2012).  

 

 

Passados alguns anos, o desejo de voltar a estudar veio de maneira avassaladora e 

latejante, e depois de algumas viagens onde conheci lugares maravilhosos, pessoas e culturas 

diferentes e da minha filha mais velha estar cursando o mestrado, a do meio no penúltimo 
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semestre do curso superior, a caçula ser aceita em uma faculdade privada, resolvi voltar a 

estudar, afinal, 37 anos é tempo demais de espera para a realização de um sonho.  

Fui cursar o Ensino Médio na Escola de Ensino Médio Liceu de Messejana, em 

um curso regular, no turno noturno. O fato de sempre acompanhar o estudo das minhas filhas 

ajudou-me bastante nessa volta, não senti nenhuma dificuldade em relação aos conteúdos. 

Ainda cursando o 1º ano do Ensino Médio fui convidada a fazer parte da Academia Literária 

do Liceu-ALL. Na academia, dei asas à minha inspiração, escrevi textos que não imaginava 

conseguir, participei de apresentações, musicais, feiras culturais, palestras etc. escrevi textos 

para musicais, poemas para recitais, para peças teatrais; dancei, cantei, me “esbaldei”.  

No 2º ano do Ensino Médio, participei de um concurso interno de um Projeto da 

Secretaria de Educação do Estado do Ceará-SEDUC, e o meu texto foi escolhido pelo núcleo 

gestor e os docentes da escola como um dos melhores na representação do projeto de 

combate à evasão. Na manhã do dia 07 de dezembro de 2013, um sábado, o meu texto foi 

lido numa sessão de trovadores na Academia Cearense de Letras. Quando percebi que o texto 

era o meu, só chorei, não consegui falar nada, nem agradecer, e no final da sessão ainda 

cantaram parabéns para mim. É que era o meu aniversário de 54 anos. O referido texto foi 

usado nas salas de aula das escolas públicas estaduais, dentro das ações do projeto, e se 

encontra como epígrafe no início deste tópico. 

Nessa escola atuei também como mediadora de ensino voluntária na disciplina de 

Física, minha missão era ajudar três alunos da turma que apresentavam dificuldades com os 

cálculos da matéria. Ciente de que, “[...] o difícil ou a dificuldade está sempre em relação 

com a capacidade de resposta do sujeito que, em face do difícil e da avaliação de si mesmo 

quanto à capacidade de resposta, terá mais ou menos medo ou nenhum medo [...]. ” 

(FREIRE, 2009, p.40), essas dificuldades foram construídas durante toda a vida desses 

alunos, minha intenção era minimizar as consequências desse medo, porém nem sempre foi 

possível. Ainda cursando o 2º ano do Ensino Médio, fui aconselhada pelo coordenador 

pedagógico e por alguns professores a me inscrever no Exame Nacional do Ensino Médio-

ENEM; a própria secretaria da escola se encarregou da minha inscrição. Fiz a prova no final 

de 2013, sem nervosismo ou estresse, diferentemente da minha filha mais velha, Flúvia, que 

ficou uma pilha de nervos em meu lugar.   

Quando saiu o resultado da nota, dei-me conta do quanto tinha me saído bem, e 

que minha pontuação me permitiria ingressar em um dos cursos superiores oferecidos. 
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Concorri a uma bolsa de estudos do Programa Universidade para Todos-PROUNI, do 

Governo Federal (o Governo Federal sempre está no meu caminho quando se trata de 

educação), consegui uma bolsa de 100%, e ingressei no Curso Superior Tecnológico em 

Recursos Humanos, na Faculdade Ateneu-FATE, no bairro em que moro, Messejana.  

Ao ficar sabendo da nota de corte do Sistema de Seleção Unificada-SISU, percebi 

que minha pontuação me garantiria uma vaga em Pedagogia na UFC, porém eu já estava 

escrita na bolsa do PROUNI, o que automaticamente me excluía da seleção no SISU. Após 

essa constatação decidi frequentar a faculdade no turno da manhã e à noite passei a estudar 

em um Curso de Preparação para o ENEM, da SEDUC, na mesma escola que estudava. Essa 

temporada no Liceu me fez muito bem, conheci novas pessoas, e vivenciei a rotina da escola 

pública, até então desconhecida por mim. Convivi com pessoas de uma classe social bem 

diferente da minha, não que eu seja de uma classe rica, só que nunca passei fome ou 

necessidades tão básicas como não ter o que comer, vestir ou onde dormir, e nessa escola 

conheci algumas pessoas que tinham passado por essas experiências, elas testemunhavam 

esses fatos nas reuniões dos grupos e quando eu ia ajudá-las no reforço escolar. 

 

3.7 A Formação acadêmica  

                                      

 
Sou o que sou, sem deixar de ser.  

Produto da metamorfose das minhas vivências.  

Soma de várias experiências  

Que enfeitam o meu viver. 

  

Sou fraca, sou forte.  

Não vivo de aparências.  

Externo ao mundo toda a minha existência  

Corro atrás, não espero pela sorte. 

  

Plantei meus louros, agora posso colher.  

Se estou aqui, foi tudo consequência.  

Não subornei ou derrubei ninguém, usei minhas potências.  

Sonhar é bom, melhor é o sonho viver.  

 

Meu interior é só prazer.  

Pois foi suprida a minha carência   

Estudar e seguir uma carreira na docência.  

Realizar um dos sonhos recorrentes em meu ser 

                                              (Zeneide Mourão, 2014).   

 

Prestei o ENEM novamente no final do ano de 2014, e dessa vez consegui uma 

vaga na cota de alunos advindos de escola pública, a L-3, da lista de espera. A surpresa de 
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alguns familiares não foi a conquista da vaga na UFC, e sim o curso que escolhi e me 

matriculei, isto porque sempre fui das exatas, números, fórmulas, operações matemáticas, 

arestas, vértices etc, sempre me acompanharam, eram uma realidade em minha vida.  

Eu não escolhi a Pedagogia, ela me escolheu, só não tinha consciência desse fato, 

foram necessários alguns acontecimentos inusitados para que essa opção fosse percebida por 

isso. Eu já era mãe da Flúvia, ela tinha dois anos de idade quando fomos convidados para a 

festa do batizado católico do filho de um amigo de trabalho do meu ex-marido. Durante a 

conversa com um dos convidados descobrimos que nos conhecíamos. O convidado em 

questão contou a história de como ele foi alfabetizado, e por quem. Falou ainda que a 

menininha que o alfabetizou foi determinante em sua vida, que a empolgação dela foi sua 

motivação para continuar a estudar até se formar em Administração pela UECE. Quando ele 

falou o nome e o sobrenome da menina fiquei nervosa, pois no caso era eu. A história dele 

me causou alegria e frustração. Alegria por ter contribuído com a melhoria da vida de 

alguém, frustração e até vergonha diante da indignação dele quando soube que eu não havia 

terminado nem o Ensino Médio, pois protelei esse sonho tão recorrente em mim. Depois de 

alguns anos, encontrei outro aluno meu da fantasiosa escola. Fui com minhas filhas: Flúvia, 

na época com 16 anos de idade, e Ana Lívia com 12 anos, requisitar o Registro de 

Identidade-RG das duas. O responsável me chamou e já foi falando quem era e que tinha me 

reconhecido através dos documentos apresentados. Agradeceu-me por tê-lo alfabetizado e me 

apresentou aos colegas da repartição pública em que trabalhava.  

Depois desses encontros, as lembranças foram inevitáveis. Revi-me ainda 

criança, com 10, 11 anos de idade,  em Pacajus. Em minha casa havia uma sala adaptada com 

lousa verde, carteiras de madeira, giz, apagador, livros, cadernos e mais alguns materiais 

escolares. Lá eu brincava de ser professora, como muitas crianças brincam. Esse jogo 

simbólico ou “faz de conta” é enfatizado por Vygotsky (1991) como um importante 

impulsionador no desenvolvimento da aprendizagem. Ao brincar a criança cria uma situação 

imaginária, fazendo correspondência com a realidade, internalizando normas e regras de 

comportamento sociais, ajudando-a a aprender e entender a cultura vigente na comunidade 

onde está inserido.   

Os sujeitos envolvidos nesse jogo simbólico, protagonizado por mim e eles, eram 

empregados do restaurante e do posto de gasolina dos meus pais. O primeiro era o rapaz 

encarregado de lavar os carros no posto de gasolina, o funcionário público era responsável 
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por limpar os quartos e banheiros do dormitório (ambos adolescentes na época). Eles foram 

meus primeiros alunos e me mostraram qual era o meu dom. Já no Ensino Médio, quando 

retornei às salas de aulas depois de 37 anos sem estudar, atuei como mediadora de ensino 

voluntário, tive certeza do que queria fazer e qual o caminho a seguir. A Pedagogia estava e 

está na minha essência.  

A minha entrada no curso de Pedagogia da UFC aconteceu em 2015.1. O começo 

foi difícil, pois as aulas já haviam começado há três semanas, e no meu primeiro dia já 

estavam apresentando um seminário. Lembro-me da fala do professor que ministrava a aula 

nesse dia, ao saber que era nosso primeiro dia. - Quem chegou hoje corra atrás, pois não vou 

revisar nada. Ele nos culpou por entrar no curso após o início. Essa atitude destoa totalmente 

das qualidades indispensáveis aos educadores e educadoras, que são, a amorosidade, o bom 

senso, a humildade, a parcimônia verbal, e a tolerância, exaltadas por Freire (2009). A turma 

que entrou comigo é bem heterogênea nos quesitos idades, gêneros, raça, origem escolar, 

disposições, interesses, convicções e ambições, essas diferenças nos uniram, e formamos uma 

turma bem-humorada, responsável e comprometida. Alguns se tornaram colegas bem 

próximos, daqueles que gostamos de trabalhar, almoçar ou simplesmente jogar conversa fora. 

Outros são apenas colegas de turma ou disciplinas.  

Na minha concepção, o corpo docente divide-se em: professores que não 

devemos nos inspirar, pois suas intransigências, mau humor, seus acessos de estrelismos e 

didáticas fadadas ao fracasso não devem ser copiadas. Em contrapartida, alguns (não são 

poucos) carregam um caráter individual e profissional que nos fazem pensar que a docência 

vale a pena. Esses levarei em minha memória, e recorrerei a ela sempre que surgir alguma 

dúvida na prática da sala de aula.  

Participei de muitas disciplinas, umas, excelentes outras, não tão boas, mas todas 

com a sua importância. Muitas me cativaram, outras simplesmente cursei, talvez por causa 

das minhas preferências ou da metodologia aplicada pelo professor ou até pela atitude e 

postura do docente.   

Sempre reflito sobre o curso de pedagogia como um todo, e dividi-o em antes e 

depois de cursar a disciplina de Antropologia da Educação com a polêmica professora 

Bernadete Bezerra. Nessa disciplina, foram utilizadas as obras de autores como Pierre 
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Bourdieu que me fizeram entender como o meu capital cultural
10

 foi construído, pude 

perceber como realmente sou vista nessa sociedade tão desigual. Durante a disciplina 

encontrei o tema de minha monografia ou TCC final. A realização do trabalho final da 

disciplina faz-me sofrer bastante, pensei até em voltar a fazer terapia tão forte foi o meu 

envolvimento e entrega em escrevê-lo, reescrevê-lo e escrevê-lo novamente. Essa ação foi 

desgastante, cansativa e tumultuada. A cada encontro com a professora eu saia em um estado 

de penúria, pois ela sempre encontrava algo para reformular, acrescentar, retirar, 

complementar, enfim, o trabalho foi refeito várias vezes, mas nunca pensei em desistir ou 

culpei-a pela minha dificuldade em escrever o que ela me exigia, mesmo que esse movimento 

de lembrar, relembrar e concretizar as lembranças fosse tão desgastante, eu sabia que o 

intuito era entregarmos um bom trabalho. Na entrega da última versão, senti-me liberta como 

se tivesse tomado um bom banho após a travessia em um rio de lama e lodo, tão relaxante foi. 

O ápice foi ouvir da professora a seguinte frase “não me odeie, eu só a tratei assim porque 

reconheço o seu potencial”. Ela me fez entender que eu tinha conseguido mudar o rumo da 

minha vida. O futuro a que eu estava fadada mostrava-se inconsistente com a minha essência, 

meu caráter. E essa reviravolta em minha vida, resolvi torná-la pública, para motivar, inspirar 

e emponderar outras pessoas que se imaginam inferiores ou incapazes de dar a volta por 

cima, permitir-se ser o que quiser nessa vida e mudar a sua história.  

Outras tantas disciplinas ajudaram-me nesse percurso de ser uma pedagoga. 

Posso citar a de Psicologia III com a maravilhosa professora Tânia Viana que me apresentou 

Piaget e Vygotsky, companheiros que recrutei para embasar o meu TCC final; a disciplina de 

Fundamentos de Educação para Surdos com a professora Vanda Leitão que me fez entender 

como, quando, por quê e quais estruturas utilizei no processo de aprendizagem, a de 

Alfabetização e Letramento com a professora Maria José Barbosa, com a esclarecedora teoria 

da Psicogênese da Língua Escrita; a disciplina de Estágio na Educação Infantil que me deu de 

presente um semestre inteiro em companhia de 11 (onze) bebês do infantil I, experiência 

gratificante acompanhar o desenvolvimento e as descobertas dessas crianças meigas e 

vivazes.  A disciplina de Ludopedagogia com a professora Bernadete Porto, foi como voltar à 

infância com o entendimento de agora, diversão com responsabilidade teórica, fiquei 

encantada.   

                                                 
10

 Capital cultural-processo de acumulação de saberes e conhecimentos, que se transforma em uma espécie de 

moeda, usada para acentuar as diferenças sociais. BORDIEU, P. ; PASSERON, J. P. A reprodução. 3° ed. Rio 

de Janeiro: Francisco Alves, 1992. 
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Outra disciplina que me encantou, foi de Autobiografia e Educação ministrada 

pelo professor Ronaldo de Souza Almeida, recomendada pela minha orientadora de TCC 

Mazé Barbosa desde o quinto semestre, mas só consegui cursar no sétimo. Nela esclareci 

pontos confusos na construção no meu TCC final. Poderia aqui citar mais algumas, pois 

foram muitas, mas não caberiam em um único trabalho. As que mencionei podem representar 

a maioria. Minha paixão pela pedagogia é renovada a cada instante, a cada evento. Como não 

se apaixonar pela ação consciente de mediar a aprendizagem de outro ser humano e ensiná-lo 

a aprender a aprender! A vida nos prega peças e nos testa a cada episódio vivido, a percepção 

e o nosso comportamento vai depender da nossa preparação. 

Enfim, estou quase no final do curso de Pedagogia, no trajeto até aqui, passei e 

presenciei acontecimentos bons e maus. Nesse 8° e último semestre do curso de Pedagogia, 

estou cursando a atividade de Estágio Obrigatório Supervisionado no Ensino Fundamental, 

ministrado pela maravilhosa professora, Maria José Albuquerque da Silva. A preocupação 

em planejar aulas lúdicas, criativas e interessantes para as crianças, sempre seguindo os 

planos de aula da professora regente, foi um desafio. Porém a cada aula, a satisfação presente 

nos rostos das 29 crianças da turma, impulsionava o nosso desejo de fazer o melhor. Essa 

experiência no chão da sala de aula, consolidou a minha escolha em ser pedagoga. Contudo, a 

iminência em redigir o relatório do Estágio ao mesmo tempo que o Trabalho de Conclusão de 

Curso-TCC, deixa-me aflita quanto ao prazo da entrega. No entanto, como a cada dia 

vivenciamos novas situações, senti-me realizada quando fui convidada, por uma equipe da 

disciplina de Pesquisa Educacional, ministrada pelo professor, Messias Dieb, obrigatória para 

os alunos do 3° semestre do curso de Pedagogia da UFC para relatar um pouco sobre a 

escolha do meu TCC, do tema, da escolha do método, das dificuldades, dos sentimentos 

sentidos durante a escrita, e falar um pouco sobre a narrativa. Percebi os olhares admirados, 

senti o interesse deles em ouvir as minhas palavras, e nesse movimento em sentir e falar me 

fortaleci bastante, ao ponto de me considerar empoderada novamente, percebi que esses 

movimentos de dias bons e ruins são muito importantes para o meu fortalecimento. O 

processo de capacitação planejado e permitido por ELE foi doloroso e fascinante a cada 

evento ruim, logo após vislumbrava-se uma vitória, e nesse movimento fui sendo esculpida e 

moldada. Desconheço os próximos capítulos dessa história, contudo a minha confiança no 

que foi prometido no início da minha vida faz com que eu tenha motivação para seguir em 

frente.  
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                 O momento atual me amedronta, a intolerância vigente em nosso país causa-me 

preocupações perante o futuro. Mesmo que hoje estejamos bem, nunca se sabe o que pode 

acontecer amanhã. As minhas filhas estão trabalhando e todas estudam. A mais velha, Flúvia 

e a do meio, Ana Lívia, voltaram aos bancos universitários e as duas estão cursando um 

segundo curso superior. A mais nova, Carla persiste e está quase terminando Pedagogia, em 

uma Faculdade privada. Contudo essa indefinição do amanhã pesa em minhas reflexões, mas 

tenho esperança de paz. 

À medida em que fui escrevendo este texto, refleti sobre os acontecimentos, 

minhas ações, meu comportamento, evolução, reconhecendo o meu EU. Procurei entender 

onde e como me coloco neste mundo, e de que forma fui ou não responsável pelo andamento 

da sucessão dos fatos e situações que nortearam minha vida, e dos que comigo conviveram e 

convivem.  

Alguns estudiosos dizem que o futuro é incerto e inevitável, eu digo que pode até 

ser, porém nós também somos protagonistas dessa história e em nossa atuação existe o livre 

arbítrio, podemos seguir o roteiro escrito para nós ou quebrarmos os paradigmas mudando as 

sequências já anunciadas e consequentemente modificando o enredo para melhor ou pior.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

                   De acordo com as reflexões dispostas nesse trabalho, cujo tema refere-se a minha 

trajetória em busca da formação acadêmica, enfatizando que o trabalho foi elaborado em 

forma de narrativa autobiográfica, com teor reflexivo, histórico e social das épocas narradas. 

Posso afirmar que a pesquisa não se resume apenas a essa temática. Pois ao narrar, explicar e 

refletir sobre a formação do sujeito e o sujeito da formação, deparei-me com outras reflexões 

implícitas no contexto narrado, o que me impulsiona a procurar novas respostas sem que me 

desvie da rota da pesquisa para que possa enriquecê-la ainda mais. 

                   Nesse sentido, os objetivos formulados procuraram refletir minha trajetória, não 

esquecendo que tenho uma perda auditiva pós-linguística, fato que dificulta, porém não me 

impede de aprender. Os objetivos específicos foram elaborados em função do significado da 

autobiografia como experiência de formação, sobre a história de vida do sujeito. E a inovação 

do uso dos textos memorialistas como Trabalho de Conclusão de Curso-TCC. Ressaltando 

que a autobiografia ajuda na construção do EU individual, em convívio com o outro, e nesse 

movimento oscilatório, a formação reflete e é refletida no social. A descrição das limitações 

auditivas no processo de aprendizagem da autora também faz parte dos objetivos específicos. 

                  A escolha da temática central surgiu diante da curiosidade em entender como as 

pessoas que apresentam alguma limitação física, psicológica ou metodológica, principalmente 

as com limitações auditivas, conseguem aprender. A fim de discutir sobre o questionamento 

surgido, fez-se necessário um estudo bibliográfico consistente, e uma reflexão sobre minha 

história de vida, evidenciando os momentos-charneiras. O que permitiu entender que, a perda 

auditiva não caracteriza alguém com possibilidades a menos para aprender, e sim que essa 

pessoa tem possibilidades diferentes das demais. A prova desse entendimento é que, através 

da observação, interação, e imitação das quatro irmãs mais velhas, da irmã e do irmão mais 

novo, deu-se a auto alfabetização. As experiências de convívio, brincadeiras de faz de conta 

com crianças da vizinhança, e com os adolescentes analfabetos que trabalhavam no comércio 

dos meus pais, foram decisivos para a apropriação da leitura, impulsionaram meu processo de 

aprendizagem, ajudando na superação das limitações impostas devido às dificuldades 

auditivas. 

                    Nesse caso específico, compreende-se que a experiência de vida narrada a partir 

de um tema escolhido, torna-se objeto de pesquisa de formação, pois o recurso de formar o 
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sujeito levando em conta a sua história de vida, reflete a afirmação científica de que, o 

processo de construção do ser por meio das experiências, vivências e mediações sociais e 

globais, em congruência com a educação formal, podem definir sua aprendizagem. 

                  A construção desse trabalho foi permeada de dificuldades, primeiro a 

rememoração dos fatos e acontecimentos, a organização da documentação fotográfica e 

escrita, para dar veracidade a algumas passagens narradas, e a escuta de pessoas que fizeram 

parte das histórias contidas na autobiografia. Não esquecendo do desafio de escrever o texto 

narrativo em 1° pessoa, ação pouco usual na vida escolar e acadêmica. Enfim, após a escolha 

dos momentos a serem narrados, de organizar os fatos relevantes com a proposta do processo 

de aprendizagem, de referenciar a narrativa de acordo com os teóricos escolhidos, e constatar 

que, mesmo sem conseguir diferenciar a sonoridade das letras e desenvolver a consciência 

fonológica, aspecto tão importante na aquisição das habilidades de leitura e escrita, consegui 

aprender ler e comunicar-me, além de desenvolver a condição de fazer a leitura orofacial  

espontaneamente, superando as expectativas, obtendo êxito em minhas empreitadas e estar 

prestes a concluir o curso de Pedagogia, na Universidade Federal do Ceará, UFC, em 2018.2. 

                  Por fim, entendo que a motivação por um interesse específico pode impulsionar a 

adaptabilidade do organismo dos sujeitos que apresentam alguma dificuldade física, motora, 

psicológica ou comportamental, na aquisição de conhecimentos. 
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ANEXO A- HISTÓRICO ESCOLAR DO 1° GRAU 

 

 

                    
                   Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 



53 

 

 

 

 

 

ANEXO B- CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO 1° GRAU 

 

              
                Fonte: Arquivo pessoal. 
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ANEXO C- HISTÓRICO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO 
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          Fonte: Arquivo pessoal. 
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ANEXO D- CERTIFICADO DO ENSINO MÉDIO 
 

                                                          
Fonte: Arquivo pessoal. 

ANEXO E-EXAME DE ACUIDADE AUDITIVA 
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Fonte:Arquivo pessoal. 
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Fonte: Arquivo pessoal.  
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ANEXO F - LAUDO MÉDICO 

 

 

                        
Fonte: Arquivo pessoal. 
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ANEXO G- FOTO DA INFÂNCIA -1964 

                         

                                 
Fonte: Arquivo pessoal 
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ANEXO H - FOTO ADOLESCÊNCIA -1972 

 

                         
Fonte: Arquivo pessoal. 


