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Introdução 

  Este livro, conta a história de superação baseado em fatos reais, de uma trajetória 

que foi importa pela circunstância. Onde podemos tem a conclusão no desfecho desta 

obra, que a fé, pode move as montanhas, através dela tudo ser torna possível. Não 

podemos limita a nossa visão, ou mesmo sentencia uma pessoa, por ter uma limitação 

física, pois cada um de nós temos sonhos, metas, focos e objetivos, por isso devemos 

sempre, analisa cada história de vida, que cada ser humano que tem aqui nesta terra, 

respeitado sempre as trajetórias de vida. Esse livro a vida e feita de superação, e um 

projeto meu para mostra a todos que é possível chega aonde você que chega, basta tem 

duas coisas em sua mente. Fé em Deus, o autor da nossa vida, e muita força de vontade 

para ser vencer.   

   Este projeto de escreve um livro, contado a minha história, partiu do motivo do 

qual, muito das vezes, temos tudo para conquistar nossos sonhos, mais desistimos porque 

achamos que somos, o que realmente as pessoas dizer que somos. Sou natural da cidade 

de rio branco –Ac, nascido no dia 27 de março do ano de 1995. No meu nascimento foi 

diagnosticado como um início de uma paralisia infantil, que e considerado uma 

deficiência física, pela classificação internacional de doença e o G 80. 

  Meus pais, não tive um bom convívio, meu pai foi um alcoolista, que vivia 

agredindo minha mãe, várias ocorrências policias, e sem nenhuma solução, meu pai e de 

fato um caso muito difícil, para ser solucionado, ingressou na vida do alcoolismo logo 

cerdo em sua juventude, pelas narrativas ele começou a beber logo com seus 15 anos de 

idade, de fato meu pai, e um caso muito complicado, os relatos que chegarão até a mim. 

Era que ele agredia a minha mãe, quando eu ainda estava no seu ventre.  

  Mais os projetos de Deus, não poder morre, superei isso então vim a esse mundo. 

Com a minha missão supera os todos os desafios que serão nesta obra apresentados, e 

mostra que com fé, podemos realiza todos nossos sonhos. Nunca podemos nos limita 

porque a vida, nos colocou um obstáculo, mais pelo contrário. Devemos luta sempre por 

aquilo, que tanto desejamos, sem olha, o que as pessoas dizer ao seu respeito. Aprendi 

uma coisa, eu posso ser o que eu quiser, e não o que as pessoas decide o que eu serei.  

Isso e uma superação. Você mostra para você mesmo, a sua capacidade. 

Jhonata Barbosa De Vasconcelos  



Capitulo I  

Supere os obstáculos que a vida lhe impões. 

 

  Nascido em 27 de março de 1995, Jhonata aparentemente havia nascido como 

qualquer criança “normal”, porem com o passar do tempo, foi percebendo que estava 

acontecendo, diversos fatores para que haja um diagnóstico preciso, para que de fato tenha 

uma explicação oficial de tantas idas e vindas do hospital. Vários exames médicos, e 

avaliações seguindo de contratações dos sintomas, chegou à conclusão assim como 

também um relatório oficial, as explicações o menino, tem paralisia infantil. Na 

classificação internacional de doenças e G80. No popular uma deficiência. 

   Sem dúvidas nenhuma seria um desafio muito grande, para os pais criarem ser 

dedicarem a uma criança com uma limitação como essa, qualquer pai ou qualquer mãe, 

nunca está preparado emocionalmente para receber, uma notícia como essa. Sem contra 

que por serem jovens, sendo o primogênito e ainda mais com uma deficiência, como e 

que seria, encarna essa nova realidade. 

  Com uma criança na barriga, sem qualquer noção do que poderia acontecer, ainda 

um fato agravante, o marido, companheiro, tinha uma doença que milhares de brasileiros, 

milhares de família enfrentar, uma doença chamada dependência química, onde isso 

gerava no lar, várias agressões físicas, sem dúvida nenhuma, tanto para a criança como 

também para a mãe, levou a toma uma decisão, que para qualquer mãe seria muito 

dolorida, mais seria para o bem melhor da criança.  

  A decisão foi ir embora deixa para trás a criança, em uma casa de madeira, no 

fundo do quintal da sogra, e também deixar para trás um passado, triste sofrido que 

certamente com a criança ao lado, nunca poderia ser esquecido. Mais com a certeza que 

os avós paternos, não iria deixa, o neto com uma deficiência completamente 

desamparado. 

  Um novo lar, para a criança assim como também, novas normas, novas regras, 

adaptações assim como também muito amor envolvido, logo as coisas fora ser adaptando, 

na realidade foi feita ao menino, uma aposta uma depositarão de que futuramente valeria 

a apena, a criação como também a alegria de uma criança dentro de casa.  



  Vários exames, médicos e mais médicos, para saber de fato o que poderia 

acontecer futuramente, dano o início também, a adoção perante a judiciário, que muito 

sempre bem apresentado, quando o juiz exigia a presença do mesmo. Mais a ausência de 

pais biológicos, do não pode brincar, joga bola, entre outros, sem dúvidas fazia um pouco 

de faltar.  

  Na idade determinada foram dano seus primeiros passos, nas escolas que na época, 

ser inicia na creche, um desafio é medo de ser abordoando, foi difícil ser adaptar até que 

então os avós devidos a sequencias de choros resultou na saída da creche. Por entender 

que talvez ainda não era o momento correto de uma socialização com as demais crianças 

da minha faixa etária. 

  A creche até que não era muito ruim, todas as manhas ali eu estava, sapatinho, 

roupinha, todo bem no popular bonitinho, não poderia falta a lancheira que era muito bem 

preparada com amor e carinho pela minha avó, e a principal recomendação, e para você 

comer, deixe que os outros ser vire. Sim porque não dizer talvez seria um pouco de 

egoísmo, mais ela estava preocupada com a minha alimentação. 

  Não queria lanche, não queria saber de sapato bonitinho, o que eu queria mesmo 

era ficar em casa deitando assistindo meus desenhos porque eu sofria muito preconceito 

e discriminação afinal ninguém queria brincar comigo. Mais eu me lembro que tive um 

colega o Lucas. Sim, esse era o nome dele eu mim lembro como ser fosse hoje. Meu 

primeiro amigo na minha entrada ao mundo escola. 

  Eu passava o tempo mais chorando que socializado com as crianças da minha 

faixa etária. Um já colocava adjetivos em mim por causa da doença eu babava muito na 

época. E isso era motivo de alugação para eles.  Sinceramente eu não gostava daquele 

lugar. Queria que o tempo passasse o mais rápido possível para ir para a minha casa para 

volta a assiste meus programas favoritos daquela época.  

  Até que chegou um determinado momento, que meus avos me tirão daquele 

horrível lugar onde até hoje eu não tenho saudades de nenhum momento que eu viver 

naquela escola. Minha primeira experiência na escola entre os demais disto normais não 

foi muito boa. Acredito que os obstáculos que passei ao invés de mim derrubarem fizeram 

com o que a cada dia ficasse mais fortes. 



  Eu tinha que recomeça minha experiência de interação com as pessoas da minha 

faixa etária no meu primeiro contato. Não foi muito bem talvez na segunda escola seria 

diferente bem era o que pelo menos eu pesava que iria acontecer.  

Capitulo II 

Um novo recomeço 

 

  Com o passar da idade vamos mudando a faixa da escolaridade, da creche agora 

para o ensino fundamental. Uma nova escola, um novo ambiente quem saber a 

oportunidade de novas amizades. Foi então que seria um novo desafio recomeça em uma 

nova escola seria tudo novo. 

  -Parece que tudo que eu viver no passado pelos coleguinhas tinha ficado para trás. 

Mais na verdade não bem assim que aconteceu, na nova escola chamada Maria Chalub 

Leite, localizada no bairro Nova estação. Começou meu novo desafio. 

  No pré-escola na época ninguém estudava a gente só desenhava, brincava cantava 

aquelas musiquinhas e assim iria passando o ano. Quando somos pequenos tenho vários 

sonhos quero ser isso quero ser aquilo quando eu crescer. Era tantos queria ser que teve 

uma época que eu queria ser era policial depois homem do corpo de bombeiros, mais na 

verdade mesmo eu queria ser era jornalista apresentado de programa policial. 

  Mais com o passar do tempo a gente vai crescendo amadurecendo e percebe que 

existem muitos desafios para a realização desses sonhos que temos quando somos 

crianças. Um dos meus desafios era tenta suporta uma turma cheia de preconceitos. 

Muitos trabalhos em grupos. Eu realizava eles sozinhos. As desculpas era o grupo está 

cheio não tem vaga aqui. Em inúmeras desculpas mais na verdade os verdadeiros motivos 

era o preconceito, de ter no grupo uma pessoa “deficiente”. Mais a deficiência a cada dia 

me deu forças para supera os obstáculos e chega a ser um verdadeiro vencedor.  

  Quando eu chegava em casa com o semblante triste e abatido. Meu avô sempre 

me dava uma palavra motivacional calma isso vai passar e você irá vencer. Aquelas 

palavras era tudo que precisava ouvir para seguir em buscar dos meus sonhos. Meu avô 

era meu maior porto seguro, onde em suas palavras eu acreditava que o amanhã seria um 

novo dia.  



  Na nova escola eu devido a paralisia. Tinha muita dificuldade em relação a minha 

escrita vários cardemos de ortografia foram adquiridos ao longo do período, na busca de 

melhores resultados.  

{...}. Quando eu chegava em casa eu almoçava e por volta das 14h 

meu avô segundo as recomendações dos professores, sentava 

comigo para organiza a minha ortografia para que ficasse mais 

legível possível, ele me ajudava nas tarefas mesmo com pouco 

estudo mais ele dava o melhor para me auxiliar. Era um pouco 

chato e verdade, porem era necessário eu tinha muito medo de 

reprova e deixa meu avô triste e decepcionado {...} 

 

  A socialização que havia no chalub, era mais com pessoas mais velhas, tendo em 

vista que os da minha faixa pela descriminação não tinha uma boa relação. A pessoa que 

mais conversava era a tia Edna, ela sim era a minha melhor amiga, muitos conselhos bons 

para mim ouvir saindo de sua boca. Meu filho calma você vai conseguir tudo isso vai 

passa, você não precisa fazer grupos com eles pois você e o mais inteligente daquela sala. 

Sempre com bons ensinamentos baseados na bíblia sagrada. 

  - Lembra de Jesus? O filho de Deus veio a terra fez boas ações contava para mim 

a história que todos nós já sabemos, ouvi ela sempre me fazia bem, e voltava para salas 

de aulas mais motivados para vencer. Mais todos os dias era sempre as mesmas coisas, 

os as brincadeiras de muito mal gosto, sempre ficava bastante irritado. 

  Meu relacionamento, era melhor com os funcionários da escola, do que com os 

“coleguinhas”. Sabia que seria muitos os meus desafios, a escola poderia ser nova, porem 

os problemas era os mesmos, nessa época eu não sabia o significado da palavra 

preconceito, eu vive na pratica o preconceito. 

  Dava uma tristeza quando a professora fala, atenção turma hoje iremos fazer 

trabalhos em grupos. Era muito triste ver a sala inteira com o seu grupinho, mais eu ficava 

sozinho os professores, até tentavam me encaixa em alguns grupos porem não adiantava.  

  Uma nova escola um novo ambiente escola, poderia tinha tudo para ser um novo 

recomeço mais para mim, era tudo como a antiga escola me achava que dentro daquele 

espaço eu era um zé ninguém. Na hora do intervalo minha diversão era um salgado e um 

suco naquela época com um real fazia a festa. Meus avos sempre me dava o dinheiro do 

lanche, eu amava salgado. 



Caputo III 

Nunca deixe de acredita em você 

 

  Mesmo passado por barreiras no fundo de mim. Eu tinha forças que eu mesmo 

não achava que tinha, deve ser porque sempre deste de pequeno meus avos me levava a 

igrejas, e ouvindo as pregações dos pastores, conhecendo a historias bíblias os grandes 

nomes do livro sagrado. Dentro de mim nascia a fé que tudo que eu passava iria ter vitorias 

e conquista no final da jornada.  

  Deus nas minhas tristezas, ele era é sempre foi o meu socorro bem presente. Por 

incrível que parece mesmo com todas as limitações, eu nunca me achei um coitadinho 

nunca me tratei com inferioridade. Meus avos quando era necessário assim como toda pai 

e toda mãe que amar seu filho realizava a correção.   

  Nosso pais e cheio de normas e regras, dizer que crianças não pode trabalha, 

somete estuda. Olha quando eu chegava em casa, eu tinha um trabalho sabia? Meu avô 

sempre trabalho desde dos nove anos de idade, com o chega da idade ele consegui ser 

aposenta, mais quem disse que ele ficou parado, o velho gostava era de trabalha fica 

parado de cara para cima para ele era coisa de vagabundo. 

  Quando eu chegava em casa, eu almoçava ele me perguntava tem tarefa de casa 

hoje?  Minha resposta tem uma de matemática o senhor me ajuda? Sim claro venha aqui. 

Tarefa resolvida, o telefone tocava sim claro, vó eu posso ir? Vamos lá meu filho me 

ajude. Mais lembre estude, estude porquê isso e a única coisa que você vai levar dessa 

terra. Hoje eu vejo com toda a certeza que meu avô estava completamente certo. 

  Quando chegava as entregas de boletim a cada semestre, ficava um pouco 

apreensivo temendo não ter alcançado boas notas e deixe ele triste, por não obter 

resultados que ele esperando tem. Mais as notas era tudo na média ou acima da média. 

  Não foram somente momentos ruins passado na minha primeira escola, também 

tivemos momentos muitos bons a formatura do proerd, aquele diploma até hoje ainda 

tenho guardado, relembra e viver. Mais também tive amigos na escola, namoradinhas 

acho que não, bem essa parte eu não me recordo.  



Todos nós temos desafios que precisamos ser fortes quando e 

preciso, desiste e por fracos devemos sempre acredita que o 

amanhã e um novo dia, e temos vinte e quarto horas todos os dias. 

Devemos sempre acredita. Nunca desiste daquilo que queremos 

conquista, isso também era a minha motivação para acorda todos 

os dias, sim claro eu tinha as motivações necessários para vencer 

todas as barreias, porem vencer, essa escolha só cabia a mim. 

Qual é o pai que não quer ver o filho bem-sucedido. Porem essa 

decisão e da própria pessoa, querem vencer ou não. 

 

  O fato é que na vida temos muitas oportunidades, e precisamos ser gratos as 

oportunidades que ele nos proporciona, bom a oportunidade eu tiver e nela me assegurei 

com todas as minhas forças. Meus avos já tinha uma boa idade, e também muitas 

experiências com paternidade.  

  Meus avos tiveram dezesseis filhos, bem nos tempos deles não tivera televisão, 

entretenimento, acredito que minha mãe ao deixa com meus avos, ela sabia que eu estava 

em boas mãos. E teria carinho, afeto que talvez não poderia ter no convívio com ela. 

Muitos das vezes procuravam entende os motivos de ter sido criados pelos meus avós. 

Mais hoje mais maturidade eu entendo que tudo nessa terra e um propósito de Deus. 

Talvez morando com ela, não tinha chegando aonde hoje chegue, ou será que tinha essa 

pergunta somente Deus mesmo pode responder.   

  Todos nós temos sonhos, mais temos sempre que estamos preparados para encarar 

os desafios que irão vim, para que possamos realiza nossos sonhos. Mais ninguém e 

prefeito será que eu sou prefeito? Claro que não. Devemos sempre perdoa, as vezes 

magoamos as pessoas e queremos que elas nos perdoem. Mais porque quando e a nossa 

vez de perdoa porquê e tão difícil? Fato e que essas perguntas são difícil de serem 

respondidas. 

  Sim eu não vou negar que não tenho um bom relacionamento com a minha mãe, 

para mim minha mãe e minha avo, que sempre deu o seu melhor para mim. Uma mãe que 

lembra que tem um filho somente em datas de aniversários, que mãe e essa? Mais uma 

coisa que a minha genitora fez de bom para mim, foi ter a honra de conviver com essa 

dupla maravilhosa, que me orgulho muito de chama de mãe e pai, os meus avós paternos.  



  Porque deste do meu nascimento eles nunca deixarão de acreditam em mim. A 

história deles são imperadoras, posso até tem um pouco de conhecimento científico, mais 

eles têm conhecimento da vida. Bem ser os meus avos, acreditavam em mim, eu tinha o 

dever de fazer por onde. 

  Minha maior responsabilidade era não desaponta quem sempre esteve 

verdadeiramente ao meu lado nos momentos que exigem a figura dos pais, tira boas notas 

era a obrigação de qualquer estudante, bem acredito que na profissão de estudante mesmo 

passado por todo o contexto de um passado superando eu de conta do recado. Acreditei 

que poderia atravessa essa fazer por mais que seja complicada conseguir chegar até o fim. 

Capitulo IV 

Novas conquistas  

 

  Na escola Maria Chalub Leite, foram percorridas uma jornada de quase uma 

década, uma história naquele lugar, boas lembranças assim como também, marcas que o 

tempo assim deixou. Um período de muito aprendizado, amigos e colegas, sabemos que 

existem uma grande diferença entre os dois temos.  A formatura e também a despedida 

de um passado que era para ser esquecido.  

  O colégio ficava a três ruas da minha residência. Mais com o chega da idade eu 

queria ter novas responsabilidades, queria estuda em um ambiente mais longe de casa. 

Neste tempo todos falavam bem do então recém inaugurando colégio estadual jornalista 

Armando Nogueira (CEAN).  

  Eu comentava com meu avô, puxa vida gostaria tanto de fazer o ensino médio 

nesse colégio. Prega ônibus como os demais alunos, a sensação de liberdade você mesmo 

ir sozinho. Mais foi uma dificuldade deste do início para tentar conquista essa vaga, a 

vaga do colégio dos meus sonhos. Porque o Armando Nogueira já falecido era um grande 

jornalista acreano reconhecido nacionalmente. E assim como também era acreano. 

  O colégio foi entregue aos acreanos em 2003, e todos queriam estuda naquela 

escola, pois ela era dita como o melhor colégio do estado do acre. Mais conquista essa 

vaga esse sonho não foi uma tarefa fácil. Mais como menino criando com avós e marrento, 

então disse eu quero e estuda aqui.  



  Com muito receio de viver o filme novamente da antiga escola, mas graças a Deus 

era de fato tudo novo, novo convívio social, novas pessoas, o que estava no passado ficou 

no passado. O colégio dito como modelo também era modelo na inclusão social. Ninguém 

da minha sala me tratava como “especial”, e sim como normal. 1°A está era a Tuma. 

  Estava começado a acredita que tudo que vivi no passado, teria ficado para trás, 

mais de vez em quando tinha ainda umas brincadeiras, mais aos poucos foram parando. 

Mais confesso que minha preocupação era com as disciplinas onde nunca havia tido o 

contado, disciplinas como física, química, língua inglesa. A matemática que era mais 

avançada, biologia até que nem tanto.  

  Como já tinha a partir do quinto ano, era obrigatória a disciplina de educação 

física. No ensino médio não era diferente, participava frequentemente nas aulas, até que 

então seguiu uma grande oportunidade de participar dos jogos escolares das 

paraolimpíadas. A professora de educação física, me incentivou a participar porque para 

ela seria uma grande oportunidade, que poderia encontra um esporte que finamente eu 

pudesse me destacar estatualmente e porque não nacionalmente. 

Até que então, chegou o dia de realiza a primeira viagem para a competição nacional na 

cidade de São Paulo, depois de várias tentativas de converse com meus avos a deixa eu ir 

e claro. Mais eles eram sabedores que uma oportunidade como esta talvez não poderia 

ocorre mais. 

   


