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Essa foi minha primeira operação. Posso muito bem dizer que voltei pra casa com outra 

cabeça. Ganhei 16 irmãos que eu nunca irei esquecer, que me apoiaram quando eu mais 

precisei na operação e com quem tive os momentos mais especiais da minha vida. Mas 

não estou aqui pra falar sobre isso. 

Quando eu estava em uma oficina sobre libras com uma turma de 9º ano com o Marcos 

Borges, a bagunça estava tanta que ele foi obrigado a falar com a professora. Lá ele 

explicou q estávamos falando sobre língua de sinais e na hora ela se lembrou que havia 

um aluno surdo no 2º ano do ensino médio. Então eles o levaram para falar comigo e, 

depois de a professora dar uma boa bronca na sala, conversei com o tal aluno por um 

bom tempo, em frente a toda a turma. 

Ele me contou como sofria por ser o único surdo 

da escola inteira e um dos únicos na cidade, por 

nunca ter tudo interprete em sala, por não ter um 

amigo sequer e por não acreditar que ele próprio 

tivesse futuro. Na hora aquilo tudo mexeu comigo. 

Tenho um irmão surdo de 16 anos que sofreu 

exatamente as mesmas coisas e ainda sofre. 

  

Expliquei pra ele oq era o Rondon, por que estávamos ali e que meu objetivo era que 

pessoas como ele e meu irmão tivessem oportunidades como todos os outros. 

Prometi a ele que eu mudaria a sua situação. Conversei muito sério com a turma 

enquanto eu engolia o choro para terem mais empatia pelo colega e, no dia seguinte, 

conversei com o diretor da escola pra ver oq seria feito a respeito, lembrando que a 

escola também tinha dois alunos cegos sem nem mesmo contar com materiais em braile. 

O diretor me disse que a escola pouco poderia fazer, que não havia profissionais na área 

e que a família precisaria se mover. Como bem sei, é dever do estado prover educação a 

todos, com intérpretes inclusive. 

Depois de muito discutir, a única solução encontrada foi treinar uma aluna que sabia 

apenas o alfabeto em libras para ajudar o aluno surdo. 

Desde o 6º ano no colégio e nunca nada foi feito. Esse é o nosso Brasil. Isso é a região 

Sul, onde, tecnicamente, seria mais desenvolvida que o Norte e nordeste. E isso, meus 

queridos e pacientes leitores (pq depois de um texto desse tamanho…) é Rodon. É 

encontrar os problemas mascarados na sociedade e buscar resolvê-los. 

Em uma árvore dos sonhos que minha equipe fez, eu escrevi que meu sonho era me 

sentir útil. Posso dizer q o Rondon realizou meu sonho. 

 


