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RESUMO 
 

O presente trabalho trata das superações de pessoas que portam o mal da talidomida, 

substância comercializada como um sedativo, e utilizada por gestantes para combater 

enjoos e náuseas. O consumo do referido fármaco provocou muitas sequelas, 

resultando em duas gerações de pessoas com deficiência física devido ao consumo. 

Para isso, foi necessário levantar um histórico sobre o medicamento e também sobre 

a história da deficiência física. Apresentam-se algumas dificuldades e superações do 

dia-a-dia enfrentadas pelas vítimas da talidomida enfrentada durante a trajetória 

escolar até a fase acadêmica, cursando Educação Física em uma Universidade 

Federal. Trata-se de um estudo de caso resultante do constante convívio com o jovem 

Dener Barraqui, acometido com focomelia devido ao mau uso da talidomida. Como 

técnicas de pesquisa fora usada a entrevista semi estruturada com Dener e com um 

profissional que fez parte de sua trajetória de vida. Considera-se por fim que a força e 

a superação representam os principais antídotos para combater e aprender a conviver 

com os desmandos da indústria farmacêutica e suas consequências sobre as vidas 

humanas. 

 

Palavras-chave: Talidomida, medicamento, deficiência física, superação, educação 

física.



 
 

ABSTRACT 

 

The present work deals with the overcoming of people in the service of thalidomide 

meshes, a substance marketed as a sedative, and used by pregnant women to combat 

nausea and nausea. The consumption of said drug caused many sequels, resulting in 

two generations of people with physical disability due to consumption. For this, it was 

necessary to get a brief history about the medicine and also about a history of physical 

disability. Some difficulties and day-to-day overruns faced by the victims of thalidomide 

faced during a school trajectory up to an academic stage, attending Physical Education 

at a Federal University are presented. It is a case study resulting from the constant 

interaction with the young Dener Barraqui, affected with focomelia due to the misuse 

of thalidomide. The research techniques for using a semi structured interview with 

Disser with product as part of their life trajectory. Finally, it is considered that strength 

and overcoming represent the main methods to combat and learn to live with the 

unnecessary products of the pharmaceutical industry and their consequences on how 

human lives. 

 

Key words: Thalidomide, medication, physical disability, overcoming, physical 

education.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso apresenta  um relato sobre  a deficiência 

e o mal causado pela talidomida. 

A história da deficiência atravessa vários séculos e desde seu surgimento vem 

passando por mudanças e evoluções com relação aos tratamentos e aos modos da 

sociedade conviver com ela. De acordo com o Decreto n° 5.296 (BRASIL,2004), 

deficiência física é :  

 
[...] alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se 
sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 
ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, 
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de 
funções. 

 

O presente trabalho também trata, a deficiência causada pelo uso equivocado 

de medicações, com ênfase na talidomida (Amida Nftálica do Ácido glutâmico), um 

medicamento que inicialmente foi utilizado como um sedativo e hipnótico, 

supostamente com poucos efeitos colaterais, segundo destaca a  Associação 

Brasileira dos Portadores da Síndrome da Talidomida (ABPST). Desde seu 

surgimento na década de 1940, a talidomida foi utilizada livremente, e também testada 

como anticonvulsivo para epiléticos, sendo essa alternativa descartada após a 

descoberta de algo mais vantajoso, que era o fato dela induzir a um sono natural e 

prolongado (BRYNNER & STEPHENS 2001 apud LEANDRO & SANTOS, 2015). Com 

o passar do tempo, percebeu-se seu real perigo produzindo, em seus consumidores, 

cicatrizes irreparáveis durante os anos de comercialização, afetando duas gerações 

de pessoas portadoras de deficiências físicas promovidas pelas sequelas do uso. 

Esse processo foi muito doloroso para as mães que, na época, desconheciam as 

implicações da utilização deste medicamento e que pensavam estar utilizando o 

medicamento para outros problemas de ordem neurológica. Inicialmente, os usos 

eram promovidos de forma inconsciente, inclusive com a aprovação de órgãos 

federais que, depois de perceber os efeitos colaterais da droga, passaram a proibir a 

venda e consumo.  

Ao tratar de um assunto pouco difundido e discutido, trazemos como principal 

objetivo deste trabalho destacar a superação de uma pessoa com deficiência física 
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causada pela talidomida, sua trajetória e suas dificuldades na vida até se formar em 

um curso de Educação Física no ano de 2017.  

Como justificativa acadêmica, este trabalho visa possibilitar um maior 

reconhecimento deste medicamento, sobretudo na educação física, bem como pelo 

interesse de mostrar a polêmica gerada acerca do mau uso da talidomida, que afetou 

uma geração inteira e que é tão pouco conhecida e problematizada.  

Trata-se assim de possibilitar um maior conhecimento e compreensão sobre o 

deficiente físico e possibilitar agregar informações para sua vida, servindo também 

como exemplo para auxiliar  família ou amigos que estejam passando por situações 

semelhantes, para onde melhor se encaminhar, os lugares específicos como os 

órgãos de apoio. 

Justifica-se a pesquisa como vertente pessoal, o reconhecimento e 

homenagem a um jovem que, ainda que portando limitações físicas, sonha e luta pelos 

seus ideais. Devido à convivência com ele, foi possível perceber que seu modo de 

vida nos inspira a enfrentar nossos problemas e focar mais em viver, pois suas 

conquistas nos mostram que é possível tirar proveito até mesmo das dificuldades 

enfrentadas na vida. Escrevemos na condição de amigo, pois presenciamos e 

acompanhamos suas dificuldades durante todo o processo letivo superior.  

O trabalho de conclusão será composto por três capítulos no primeiro será 

apresentado um histórico da deficiência física e da construção de suas efetivas 

garantias de direitos enquanto crianças e adolescentes com necessidades 

educacionais especializadas. Acompanhado da abordagem histórica de construção 

do conhecimento e do surgimento de uma anomalia causada pela talidomida partindo 

do princípio da utilização da droga no mundo, principalmente no período pós Segunda 

Grande Guerra Mundial. 

Na segunda parte é apresentada a história do Dener Barraqui, um jovem que 

apesar de todas as suas limitações impostas pela má formação congênita, devido ao 

uso da talidomida pela sua mãe, durante a gestação, construiu um percurso de luta, 

determinação e superação, enfrentando cada etapa de sua vida com muita disposição, 

e surpreendendo a todos inclusive a si mesmo. Durante esta etapa do trabalho, 

percebeu-se que as superações não foram apenas do Dener, mas também de toda 

sua família que contou com o auxílio de instituições privadas e públicas para a sua 

criação e desenvolvimento, tanto físico quanto cognitivo e psicológico. Várias 

dificuldades foram enfrentadas e várias barreiras foram vencidas, o que fez Dener se 
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tornar um jovem perseverante e determinado nos mostrando que em nenhum 

momento de sua vida percebia-se uma vítima de suas limitações, ocasionadas pela 

sua deficiência. 

Na terceira parte colhemos uma entrevista com a professora William Ribeiro 

Silva da Fundação Bradesco, instituição na qual Dener Barraqui construiu toda a sua 

formação, desde o ensino fundamental ao ensino médio. Foi uma entrevista 

semiestruturada que possibilitou um olhar mais diferenciado ao deficiente, com 

destaque para a importante  possibilidade de estudar e conviver com a instituição 

mencionada.  
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2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, construída  desenvolvida por meio de 

estudo de caso, utilizando como técnica a entrevista semiestruturada. A abordagem 

qualitativa interpreta e dá significado aos fenômenos analisados, os resultados nesse 

tipo de pesquisa, não são traduzidos em números, unidades de medidas ou categorias 

homogêneas de um problema. Considera a relação dinâmica entre o tema, o objeto 

de estudo e o sujeito/pesquisador (REIS, 2012, p.61 e 62). 

 Sendo o estudo de caso um tipo de pesquisa em que o pesquisador e o 

participante representante da situação-problema cooperam mutuamente com o 

estudo (IBIDEM, p.58), esse foi o método utilizado considerando a imensa 

contribuição do próprio Dener Barraqui. Sendo, contudo, o estudo de caso um 

profundo e exaustivo estudo acerca de um ou poucos objetos, de maneira que permita 

ser amplo e detalhado o conhecimento (GIL, 2010, p.57 e 58). 

 Foi realizada pesquisa bibliográfica, que segundo Reis (2012, p. 58), é aquela 

que explica um problema fundamentando-se apenas nas contribuições secundárias, 

ou seja, nas informações e dados extraídos de leitura corrente e de referências 

produzidas por outros autores e que versam sobre o tema selecionado para o estudo. 

Os artigos analisados possibilitaram maior aproximação e descrição do histórico da 

talidomida, dos direitos assegurados aos portadores de deficiência e da inclusão1 do 

deficiente físico no ensino superior. 

 A pesquisa de caráter descritivo também foi realizada, tendo como objetivo 

primordial a descrição de características de determinado tema, podendo também 

determinar a natureza da relação entre variáveis (GIL, 2010, p.28). Esse caráter de 

pesquisa nos possibilitou um conhecimento e aproximação maiores com o assunto 

abordado. 

 Após o levantamento e análise de material bibliográfico, partiu-se para uma 

etapa de produção de dados,  análise dos artigos,  e a seguir partiu-se para uma etapa 

de entrevistas que possibilitaram uma maior aproximação com os envolvidos na 

pesquisa e um maior esclarecimento sobre o caso abordado. Apesar do fato do 

envolvido ter uma relação de amizade com o entrevistador, muitos fatos foram 

esclarecidos e aprofundados, podendo-se  observar que a entrevista foi um dos 

                                            
1 Inclusão: Compromisso com direitos humanos e com a diversidade. Quebrar barreiras de 
estigmatização.  
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pontos mais importantes para a formação do trabalho. De acordo com Gil (2010, 

p.121) as entrevistas são: 

 
[...] aberta (com questões e sequência predeterminadas, mas com ampla 
liberdade para responder), guiada (com formulação e sequência definidas no 
curso da entrevista), por pautas (orientadas por uma relação de pontos de 
interesse que o entrevistador vai explorando ao longo do curso). 

  
A entrevista realizada com Dener Barraqui foi realizada via Skype e está 

composta a partir dos relatos de suas memórias e histórias de sua família contadas 

para ele, e assim, passado em forma de respostas diretas digitadas pelo próprio 

entrevistado que mesmo com a ausência parcial dos membros superiores não 

enfrenta dificuldades com relação à digitação. 

 Realizou-se também uma entrevista informal com o professor William Ribeiro 

Silva, da Instituição Fundação Bradesco, profissional da instituição que lecionou para 

Dener durante o ensino fundamental. A entrevista foi gravada a partir de aparelho 

celular, com autorização da entrevistada e transcrita pelo entrevistador. Essa etapa 

do trabalho reforçou ainda mais as lições deixadas por Dener por onde ele passa e 

com quem ele convive. 
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3 HISTÓRICO DA DEFICIÊNCIA E SUAS EFETIAS GARANTIAS DE DIREITOS 

 

O presente capítulo apresenta um histórico da deficiência física e busca uma 

reflexão acerca dos termos utilizados para designar uma pessoa que apresenta certa 

limitação, por conta de sua deficiência congênita2 e suas efetivas garantias de direitos 

como criança e adolescente. 

Como forma de esclarecimento para a introdução do capitulo, ressalto que a 

deficiência física é aqui entendida como “uma alteração do corpo que provoca 

dificuldades na movimentação das pessoas e as impede de participar da vida de forma 

independente”. 

As deficiências motoras classificam-se em: ortopédicas, que são aquelas que 

envolvem problemas dos músculos, ossos e/ou articulações e neurológicas, que são 

aquelas que envolvem as deteriorações ou lesões do sistema nervoso central Duarte 

e Werner (1985, p.28). 

A história das pessoas com deficiência, suas relações e evoluções é algo que 

consta em muitos registros desde a antiguidade. Entender o contexto é, no mínimo 

complexo, pois nos reporta a histórias de muita luta, desigualdade e superação, 

depois de passar por processos dolorosos como a segregação, a discriminação e a 

luta pela busca constante da igualdade de direitos. 

 As pessoas com deficiência enfrentaram, no decorrer da história da 

Humanidade, uma fase marcada pela negligência. Na era pré-cristã quando o 

atendimento às pessoas com  deficiências era totalmente inexistente. Devido a suas 

condições atípicas, a sociedade abandonava os deficientes, perseguia e eliminava, 

podendo-se considerar essas atitudes como culturalmente aceitável. O tratamento das 

pessoas com deficiência variava segundo as concepções de caridade ou castigo 

predominantes na comunidade em que estavam inseridos (PESSOTTI, 1984 apud 

MIRANDA, 2003, p.2). 

 Na história da humanidade a imagem que a maioria dos deficientes carregava 

era de deformação do corpo e da mente. Há relatos de pais que abandonavam as 

crianças dentro de cestos ou outros lugares considerados sagrados. Os que 

                                            
2 De acordo com Duarte e Werner (1995), a deficiência é congênita quando a criança nasce portadora 
dessa deficiência e adquirida quando a pessoa, por algum motivo, sofre uma lesão (doenças, acidentes 
etc.), tornando-se portadora de uma deficiência. 

 



13 
 

sobreviviam eram explorados nas cidades ou tornavam-se atrações de circo (GUGEL, 

2007). 

 Houve um período da história no qual as pessoas com deficiências eram 

segregadas e protegidas em instituições residenciais. Com o surgimento do 

cristianismo, do Império Romano, tem-se como doutrina a caridade e o amor para com 

os indivíduos (IBIDEM). Dessa maneira, a igreja combateu dentre outras práticas, a 

eliminação dos filhos nascido com deficiência. A partir da Revolução Industrial no 

século XVIII devido à mudança da manufatura à indústria mecânica, a habilitação e 

reabilitação de pessoas com deficiência para o trabalho ganhou força, passando a 

receber maior atenção. 

 As anomalias genéticas, as epidemias e as guerras deixaram de ser as únicas 

causas das deficiências (FONSECA, 2000 apud FERNANDES, 2011, p.136). O 

trabalho, que em muitas das vezes era realizado em condições precárias, começou a 

causar acidentes que provocavam mutilações e doenças profissionais, produzindo 

assim um contingente de deficientes laborais. 

Mas foi no século XX que, especialmente  no Brasil,  ganhou destaque a 

mudança nas formas de tratamento dos indivíduos com deficiência. E assim passaram 

a existir hospitais e os estudos para os problemas de cada deficiência começaram a 

se destacar. Trabalhos de caridade começaram a existir e os profissionais que se 

sensibilizavam com os problemas, começaram a se reunir para auxiliar, como ressalta 

Januzzi (2006, p.138): 

 
No Brasil, associações filantrópicas já vinham organizando-se desde a 
década de 1930, incrementando-se a partir de 1950; na década seguinte 
clínicas e serviços particulares de atendimento, muitos dos quais com apoio 
educacional, foram também reunindo pessoas e profissionais interessados no 
problema. Campanhas nacionais dos cegos, em 1958, e dos deficientes 
mentais, em 1960. As associações agremiavam-se em federações, a 
Federação Nacional das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais 
(APAES), desde 1963, e a Federação Nacional da Sociedade Pestalozzi 
(FENASP). 

 

Também é interessante expor que, a partir de 1930, muitos educadores 

envolvidos com a educação de deficientes empregam a expressão ensino 

emendativo3. 

                                            

3 A expressão ensino emendativo, de emendare (latim),  significa corrigir falta, tirar defeito, traduziu a 
sentido diretor desse trabalho educativo em muitas das providencias da época. 

 



14 
 

A definição de “criança deficiente” aceita internacionalmente e aprovada pela 

Council of Exceptional Children (CEC) caracteriza-se, segundo Fonseca (2000 apud 

FERNANDES, 2011 p.134), 

 
a criança que se desvia da média da criança normal em: características 
mentais; aptidões sensoriais; características neuromusculares e corporais; 
comportamento emocional; aptidões de comunicação; múltiplas deficiências, 
até ao ponto de justificar e requerer a modificação das práticas educacionais 
ou a criação de serviços de educação especial no sentido de desenvolver ao 
máximo as suas capacidades. 

  
Caracterizando assim a criança deficiente, com base nas suas dificuldades em 

diversos comportamentos e aptidões. 

Ainda sobre o século XX e a atenção às pessoas com deficiência, muitas ajudas 

técnicas merecem destaque, dentre elas: cadeira de rodas, bengalas, sistema de 

ensino para surdos e cegos, dentre outros. A conscientização dos direitos humanos e 

a participação de uma maneira ativa da sociedade, fez com que as condições para 

esta população especifica pudesse ter algum progresso. O olhar sobre as deficiências 

e os modos de  trata-las no âmbito educacional passou por mudanças, conforme 

destaca  Vigotski que, como enfatiza Luria: 

 
Diferentemente de muitos pesquisadores anteriores que estudavam a criança 
deficiente, Vigotski concentrou sua atenção nas habilidades que tais crianças 
possuíam habilidades estas que poderiam formar a base para o 
desenvolvimento de suas capacidades integrais. Interessava-se mais por 
suas forças do que por suas deficiências (LURIA 2001, p.34). 

 
Para entendermos melhor esse contexto vamos nos reportar à Declaração dos 

Direitos Humanos, no artigo 2º, que garante: 

 
todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades 
proclamados na presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente 
de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra origem nacional 
ou social, fortuna, nascimento ou outro estatuto. 
Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, 
jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, 
seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou sujeito a 
alguma limitação de soberania (UNICEF)4. 

 

Outra estudiosa que marcou história nos estudos voltados à pessoa com 

deficiência foi a educadora Maria Montessori (1870-1956), que desenvolveu um 

programa de treinamento para crianças com deficiência mental. O referido estudo está 

                                            
4 Disponível em <http://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/what-are-human-rights/universal-
declaration-of-human-rights/articles-01-10.html acessado em 20.08.2017>. Acessado em 20.08.2017. 

http://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-01-10.html%20acessado%20em%2020.08.2017
http://www.unidosparaosdireitoshumanos.com.pt/what-are-human-rights/universal-declaration-of-human-rights/articles-01-10.html%20acessado%20em%2020.08.2017
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baseado no uso sistemático e na manipulação de objetos concretos. Suas técnicas 

para o ensino de deficiência mental foram experimentadas em vários países da 

Europa e Ásia. 

O legado deixado por esses estudiosos repercutiu em muitos trabalhos com as 

crianças com deficiência  no Brasil, pois foi a partir do entendimento que houve e da 

mobilização para o atendimento e ensino dessas mesmas crianças. No século XX a 

importância de se entender essas crianças e adolescentes como sendo destinatários 

de direito, foi confirmada na Constituição Federal promulgada em 05 de outubro de 

1988, no Capítulo VII, Da FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO, 

no artigo 227, que traz a seguinte redação: 

 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 
criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não 
governamentais e obedecendo os seguintes preceitos: 
II – criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 
os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 
integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o 
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos 
bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos 
arquitetônicos. 
§ 2º – A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos 
edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a 
fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência5. 

 
 

 Vale ressaltar que além das dificuldades enfrentadas pelas pessoas com 

deficiências com relação ao reconhecimento de direitos, a forma com que eram 

denominadas foi algo que também sofreu um processo de mudança. 

Em período recente da história, há duas décadas, o deficiente visual era 

erroneamente chamado de “ceguinho”, o deficiente auditivo de “surdinho”, o com 

deficiência mental chamado de “retardado”, e os que apresentavam qualquer forma 

de mutilação de “aleijadinho”, “defeituoso”, “incapacitado”, “inválido”. Termos esses 

citados no Diário Popular, em 21 de abril de 1976 “os inválidos, o termo significa 

indivíduos sem valor, em pleno século XX, ainda se utiliza este termo”. Porém esse 

entendimento vem mudando gradativamente conforme citamos anteriormente, e que 

                                            
5 Disponível em: <https://fegest.wordpress.com/2011/10/29/a-pessoa-com-deficiencia-na-constituicao-
brasileira-de-1988/>. Acessado em 20.08.2017 

https://fegest.wordpress.com/2011/10/29/a-pessoa-com-deficiencia-na-constituicao-brasileira-de-1988/
https://fegest.wordpress.com/2011/10/29/a-pessoa-com-deficiencia-na-constituicao-brasileira-de-1988/
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na prática, as mídias em geral tiveram um papel primordial para a ampliação desse 

entendimento e uma melhor aceitação das terminologias corretas, que nas últimas 

duas décadas passaram a entender como crianças com deficiência. 

 

 

3.1 Talidomida: conhecer, entender para superar 

 

Talidomida ou “Amida Nhtálica do Ácido glutâmico” é um medicamento que foi 

desenvolvido comercialmente pela indústria farmacêutica Chemie Grunenthal, da 

Alemanha Ocidental em 1954, inicialmente utilizado como sonífero e antiemético. O 

medicamento possui como principal característica o alívio dos sintomas relacionados 

ao enjoo, as náuseas e os vômitos. Conforme relatam Brynner & Stephens (2001, p.13 

apud LEANDRO & SANTOS, 2015), 

 
a talidomina também foi de início, testada como anticonvulsivo para 
epiléticos. Entretanto, esse potencial do remédio foi logo descartado ao se 
descobrir um efeito ainda mais vantajoso na droga: ela induzia a um sono 
natural prolongado. O produto foi “anunciado pela empresa como 
inteiramente atóxico, era consumido sem prescrição médica. O Contergan, 
primeira marca lançada no mercado , transformou-se rapidamente em  um 
dos medicamentos líderes de vendas na Alemanha (OLIVEIRA; BERMUDEZ; 
SOUZA, 1999, p.101). 

 

A indústria farmacêutica que desenvolveu a Talidomida acreditou que o 

medicamento era tão seguro, que era propicio a ser prescrito a mulheres grávidas, 

para combater enjoos matinais. Era visto no mercado como um produto de balcão 

para uma variedade de finalidades. Rapidamente a droga estava presente em todos 

os continentes, sendo comercializada em quarenta e seis países. 

Porém, na década de 1950 os procedimentos de testes de drogas eram menos 

rígidos, por isso, os testes feitos com a talidomida não revelaram seus efeitos 

teratogênicos. Os testes em roedores, que metabolizavam a droga de forma diferente 

de humanos, não acusaram problemas. Mais tarde, foram feitos os mesmos testes em 

coelhos e primatas, que produziram os mesmos efeitos indesejados que a droga 

causa em fetos humanos. 

Contudo a partir de sua comercialização, vários casos de focomelia,  uma 

síndrome caracterizada pela aproximação ou encurtamento dos membros junto ao 

tronco do feto, tornando-os semelhantes aos de uma foca, foram constatados. As 

crianças nasciam “com um tipo peculiar de malformação congênita, caracterizada pelo 
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desenvolvimento defeituoso dos ossos longos dos braços e pernas e cujas mãos e 

pés variavam entre o normal e o rudimentar (OLIVEIRA; BERMUDEZ; SOUZA, 1999, 

p.102). 

Esses efeitos colaterais foram detectados em milhares de crianças ao redor do 

mundo, crianças essas chamadas de “bebês da talidomida” e foi detectado que isso 

aconteceu com as mães que ingeriram a droga, principalmente no período inicial da 

gestação para o alivio em enjoos matinais. 

Surgiu então a Primeira Geração dos “bebês da Talidomida” (aquelas nascidas 

de 1957 até 1962), que eram crianças com má formação, causada por iatrogenia, 

termo grego que significa de origem médica, e pode-se aplicar tanto a efeitos bons ou 

maus, que tem origem grega atrogenia que é uma doença com efeitos e complicações 

causadas como resultado de um tratamento médico, designado porque as crianças 

apresentavam a má formação fetal. 

 Segundo Matthwes & McCoy  (2003, apud MEIRA, BITTENCOURT e 

NEGREIROS, 2004, p.3) um total de 8.000 a 12.000 crianças foram afetadas pelos 

efeitos teratogênicos da talidomida na década de 1960, outros autores acreditam que 

esse número é de 10.000 a 15.000 crianças em todo mundo (OLIVEIRA; BERMUDEZ; 

SOUZA, 1999). Para o Brasil, estima-se em 300 o número de atingidos até 1965, a 

chamada primeira geração (IBIDEM, p.103). 

Esse processo foi muito doloroso para as mães que, na época, desconheciam 

as implicações da utilização deste medicamento e que pensavam estar  utilizando 

para outros problemas de ordem neurológica, utilizando-o de forma inconsciente, 

inclusive com a aprovação de órgãos federais que logo após passaram a proibir a 

utilização do mesmo, somente sendo permitido em algumas poucas situações. 

 No Brasil a droga foi introduzida após a Segunda Grande Guerra Mundial, mais 

precisamente em março de 1958, e era produzido por alguns laboratórios com 

nomenclatura distintas a partir de 1960, conforme relata o Dr. Fernando Luz Filho 

(LEANDRO & SANTOS, 2015, p.998). 

Após as primeiras notícias desses ocorridos, os jornais continuaram a registrar 

casos e mais casos provenientes do uso dessa droga. Devido a esses 

acontecimentos, o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia 

(SNFMF), ordenou que estoques dessa droga fossem recolhidos de todas as 

farmácias e drogarias. 
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O que facilitava muito o uso e venda dessa substância, era o seu valor e 

disponibilidade no mercado da época. De acordo com informações obtidas junto à 

Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome da Talidomida (ABPST), esse 

medicamento só foi de fato retirado das farmácias no Brasil, em 1965, ou seja, com 

pelo menos quatro anos de atraso. No entanto, infelizmente, ainda continuou sendo 

usado em situações restritas, e por consequência disso, surgiu então a Segunda 

Geração de “bebes da talidomida” aquelas nascidas entre 1968 e 1996, formando 

assim contingente de quase 308 pessoas espalhadas por todo território nacional 

vítimas de negligencia governamental ( REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO vol.02, nº 

02 de julho de 2001). 

Por esta situação no período compreendido entre os últimos meses de 1996, e 

o primeiro semestre de 1997, foi estabelecido um consenso sobre os diversos 

aspectos relacionados com o uso da talidomida, o que acarretou em um debate social 

da necessidade de se prosseguir com as medidas de caráter restritivo, e ao mesmo 

tempo abrindo a possibilidade de indicação naqueles casos em que houvesse 

indicação clínica precisa, esgotados outros meios terapêuticos e comprometendo o 

prescrito com uma série de ações complementares objetivando sua utilização para 

gestantes. 

 O resultado desse processo acarretou a publicação da Portaria 160/97 da 

Secretaria de Vigilância Sanitária publicada no Diário oficial da união de 28 de abril de 

1997, que traz como prerrogativa a limitação da produção de talidomida no Brasil aos 

laboratórios oficiais de produção, podendo o setor privado ser autorizado pelo 

Ministério da Saúde em caso necessário e caráter complementar. Ao mesmo tempo, 

sua comercialização foi proibida e sua distribuição manteve-se restrita aos serviços 

públicos de referência naqueles programas implementados pelas três esferas que 

compõem o Sistema Único de Saúde que são: Esfera Municipal, Esfera Estadual e 

Esfera Federal. Foi mantida a proibição ainda para uso por mulheres em idade fértil, 

assim compreendido da menarca à menopausa.  

Finalizando, a Portaria mencionada limita as indicações da talidomida às 

seguintes condições clínicas, no âmbito de programas oficiais: 

a) Hanseníase (reação hansênica tipo eritema nodoso ou tipo II); 

b) DST/ Aids (úlceras aftosas idiopáticas nos pacientes portadores de HIV/Aids; 

c) Doenças crônico-degenerativas (lúpus eritematoso, doença enxerto-versus-

hospedeiro); 
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Somente para tratamento dessas doenças, limitou-se a utilização deste 

medicamento, para que não tivéssemos mais “bebês da talidomida”, e tentar cessar 

uma problemática que muitos prejuízos trouxeram a um grupo de crianças e 

adolescentes, hoje adultos que buscam em sua vida a luta diária, para demonstrarem 

a superação de suas próprias limitações impostas por sua má formação fetal. 

Segundo relatos publicados na Revista de Direitos Sanitários: 

  
A Talidomida cunhou de forma indelével nos corpos de suas vítimas a marca 
da displicência. Carregam para sempre as marcas aberrantes do descaso. 
"Aberrantes" não se refere exclusivamente às deformações, mas também e 
principalmente à desídia com que a União Federal reintroduziu a Talidomida 
para o consumo, ciente do holocausto que a droga já havia produzido no 
mundo inteiro (REVISTA DE DIREITO SANITÁRIO vol.02, nº 02 de julho de 
2001). 

 

Atualmente o uso de medicamentos é mais controlado e a prescrição e 

comercialização é mais rígida. Os fatos ocorridos durante décadas passadas são 

danos irreparáveis para as vítimas e que demoraram a ser percebidos. Mesmo ainda 

existindo a comercialização da talidomida, não houve mais relatos de pessoas 

afetadas por seu mal uso. 

No próximo capítulo será apresentado o relato de vivência de uma história de 

um jovem que convive com as limitações impostas pelos efeitos causados pela 

talidomida, mas que não se intimidou diante dos obstáculos. 
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4 A HISTÓRIA DE DENER BARRAQUI 

 

Dener Barraqui nasceu em Vila Velha no Hospital dos Ferroviários, mais 

precisamente em São Torquato no ano de 1994, no dia vinte e sete de abril por volta 

das três horas da manhã de parto cesariana. É o irmão mais novo dentre três irmãos 

homens. Atualmente Dener reside com seus pais e sua avó ainda na mesma 

residência de quando nasceu. 

 

 

4.1 A deficiência 

 

Dener Barraqui nasceu com uma má formação congênita6, possivelmente 

causada pelo uso do medicamento Talidomida, filho mais novo de uma família 

tradicional, foi criado pela sua mãe, pai e irmãos no bairro de Santa Paula em Vila 

Velha.  

De acordo com o relato de sua família seu pai fez um tratamento de úlcera 

perfurada no ano de 1992, em Rondônia, na cidade de Rolim de Moura, onde sua 

família havia ido em busca de melhores oportunidades. Após quase perder a vida seu 

pai continuou o tratamento no Espírito Santo, em Vila Velha. Este remédio pode ter 

estado presente e possivelmente sido ingerido anos depois pela sua mãe, no intuito 

de cessar os constantes enjoos durante a gravidez. 

Durante a gestação, mesmo fazendo seus exames pré-natais corretamente, 

nenhuma suspeita de má formação ou algum outro tipo de deficiência foi detectado 

ou passada pela equipe médica responsável por todos os exames. Apenas no 

momento do nascimento foi detectado que Dener havia nascido com a má formação 

nos membros superiores. Segundo os relatos da própria mãe, Sra. Marlene Conti 

Barraqui, mesmo em meio ao susto provocado pela notícia, e sendo amparada por 

profissionais do hospital, lembra até hoje de uma pediatra que brincou e disse; “Se a 

senhora não quiser eu quero”, tirando até um sorriso no meio daquele momento. De 

                                            
6 Má formação congênita: é a deformidade ou alteração interna ou externa que ocorre no processo de 
formação do feto, durante o primeiro trimestre de gestação, sem muitas vezes ter causa aparente. 
Cidade, Ruth Eugênia Amarente p.61 
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acordo com o relato de Dener, o seu pai e toda a sua família também ficaram muito 

abalados.  

Sua família estava despreparada, não existia ninguém com nenhum tipo de 

deficiência que fosse próximo a eles. Então, desde os três meses de nascido o 

acompanhamento existiu com o apoio do CREFES (Centro de Reabilitação Física do 

Espírito Santo), e inclusive com profissionais na Associação Pestalozzi, que 

oportunizou acompanhamento com médicos, pediatras, fisioterapeutas. Esses 

profissionais tiveram uma importância fundamental para trazer conhecimento e 

preparação para a família sobre como lidar com o novo cenário e seus desafios.  

Sua alimentação, quando passou a ser feita por conta própria, foi um dos 

obstáculos junto aos profissionais que auxiliavam sua família, que, com a ajuda de 

uma amiga da família, conseguiu também uma vaga para acompanhamento na AACD 

(Associação Amiga da Criança com Deficiência), em São Paulo, onde havia 

profissionais de diversas áreas, mais capacitados e com maiores chances de uso de 

próteses e órteses para o favorecimento dos deficientes.  

Em conjunto com o CREFES, houve a criação de uma colher especial para sua 

alimentação que, segundo Dener, era “amarrada” com muitas fitas ao corpo para 

prendê-la junto ao dedo, mas não houve adaptação por parte do Dener, que via aquilo 

como algo desnecessário e incomodo, pois era acostumado a se alimentar com os 

pés, pois desde criança possuía uma elasticidade dos membros inferiores que o 

auxiliavam. Mas com o passar dos anos, foi perdendo a elasticidade e também 

achando estranho se alimentar deste modo, especialmente quando se encontrava em 

ambientes públicos. Assim, anos depois, já na sua adolescência criou sozinho seu 

modo de adaptação, se alimentando com o dedo, e somente requerendo um garfo 

com cabo de madeira para a maior fixação no dedo. 

 

4.2 A infância 

 

Dener começou a andar apenas aos dois anos e meio, porque antes, segundo 

ele, só conseguia se levantar apoiando-se na parede. Iniciou esse processo se 

arrastando bastante sentado, não gostava muito de ficar no colo. Com o passar dos 

meses começou sozinho a se apoiar em móveis ou paredes e se levantar, até enfim 

andar sozinho sem alguém acompanhando. 
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Entre os quatro e cinco anos teve o seu primeiro contato com outras crianças 

fora da família, quando foi levado a uma creche. No início, segundo ele, rejeitava 

bastante e não gostava de ficar longe da família, algumas vezes quase quebrando o 

portão da creche querendo sair, e sua mãe logo atrás ouvindo tudo e chorando ao ver 

o que acontecia. Mas com o passar do tempo, apesar do seu temperamento explosivo 

que lhe causou alguns problemas, foi se acostumando com o ambiente e com as 

pessoas. 

Depois do período de convívio na creche, aos seis anos de idade, sua mãe 

conseguiu com bastante sacrifício, uma vaga para que Dener pudesse estudar no 

Colégio Fundação Bradesco, uma escola de referência de ensino em nível nacional 

no estado do Espírito Santo. Entretanto, a escola não possuía uma preparação para 

receber um aluno com limitações, sendo ele um dos primeiros, nessa condição, a 

passar pela instituição. A adaptação sempre ocorreu de modo conjunto, e nunca 

deixou de existir. 

Contextualizando com a história de Dener, as mudanças sociais, ainda mais 

nas intenções do que nas ações, foram se manifestando em vários setores. Nesse 

sentido, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, estabelece a integração7 

escolar enquanto preceito constitucional, preconizando o atendimento aos indivíduos 

que apresentam deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Segundo 

Januzzi (2006 p.6), a educação das crianças deficientes surgiu institucionalmente, 

mas de maneira tímida, no conjunto das concretizações possíveis das ideias liberais 

que tiveram divulgação no Brasil  no fim do século XVIII e começo do XIX.  

Menezes e Frias (2009, p.9) trazem uma comparação entre a legislação e a 

realidade educacional, segundo eles 

 
a inclusão dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais 
no ensino regular não se consolidou da forma desejada, a proposta de 
educação atual vigente ainda não oferece nem garante condições 
satisfatórias para ser considerada efetivamente inclusiva. Ainda, se faz 
necessária uma maior competência profissional, projetos educacionais mais 
elaborados, uma maior gama de possibilidades de recursos educacionais. 

 

Dener estava em uma instituição que o acolheu muito bem e sempre procurava 

atendê-lo da melhor maneira. A utilização do bebedouro, por exemplo, exigiu a 

realização de uma adaptação para ser acionada com pés. A escrita era algo que já 

estava presente no seu dia-a-dia e era feita com os pés, e a utilização de uma mesa 

                                            
7  Integração: Adaptação de calçadas, banheiros e meios de locomoção físico social. 
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confeccionada pelo seu pai para favorecer a postura, tirando-o do chão, escrevendo 

sentado em uma cadeira. Dener achava que suas adaptações estavam boas para sua 

inclusão e seu bom rendimento escolar. 

Sempre no início das fases, da creche até o infantil, a direção da instituição 

apresentava-o para a turma, dando ênfase para acolhimento das demais crianças, 

assim em todo seu trajeto foi sempre bem recebido. Houve, por parte da instituição, a 

preocupação para que Dener não sofresse discriminação ou olhares de estranheza 

por parte das outras crianças. Dener buscava sempre se enturmar, nas brincadeiras 

fossem qual fossem, desde o recreio chegando até nas atividades propostas nas aulas 

de educação física Dener fazia questão de participar, fortalecendo seu nível de 

sociabilidade e convívio com os demais membros da escola. Conforme Porto (2005, 

p. 38-39) “ser corpo deficiente não significa ser corpo ausente: ser corpo deficiente é 

ser corpo como outro qualquer... antes de ser corpo deficiente, ele é corpo e está 

presente no mundo”. 

O ato de levar e trazer Dener à creche e na escola era feito por sua mãe por 

meio de uma bicicleta, pois não tinha condições de pagar transporte escolar e ônibus. 

Na região em que Dener morava não havia ponto de ônibus ou outro transporte 

coletivo. Mas com o passar dos anos e com o cansaço físico que era levá-lo e depois 

voltar pra buscar, fazendo o mesmo trajeto quatro vezes por dia, totalizando mais de 

vinte quilômetros diários, a família decidiu colocá-lo em um transporte escolar. Apesar 

de ser caro e na época sua família decidiu que seria melhor pra poupar um pouco a 

mãe dos intensos esforços físicos. Mas assim que foi construído o terminal de 

Itaparica na cidade de Vila Velha, localizado ao lado da Fundação Bradesco, o Dener 

começou a se deslocar sozinho, pegar o transporte público e ir à escola. Na hora de 

suas atividades avaliativas, muitas realizadas em grupos, sempre Dener era chamado 

para integrar as equipes por já ter amizade com muitos alunos, apesar de morar longe, 

sempre se deslocava para a escola em outros horários, para se reunir e confeccionar 

os trabalhos, sempre era ajudado, seja para calçar o tênis, na hora de retirar algo da 

bolsa, muitas vezes ele sozinho se supria, mas os colegas faziam questão de ajudá-

lo. 

Tudo isso fez com que Dener chegasse à conclusão de que quando o deficiente 

está inserido desde cedo no convívio com outras crianças, não existe o sentimento de 

estranheza, que era um de seus medos, e que foi quebrado ao ver o apoio de toda a 

sua turma e amigos do colégio. Como diz Lima (2007): 
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Acredita-se que com a inclusão, não só a pessoa com deficiência é 
beneficiada, mas todos aqueles envolvidos neste processo educacional. A 
convivência com a diversidade humana favorece a construção de novas 
relações e experiências tão indispensáveis e fundamentais na formação 
contemporânea humana e no desenvolvimento dos professores, profissionais 
e alunos, ampliando para eles a compreensão dos conceitos de justiça e 
direito. 

 

A inclusão dos portadores de deficiências, como processo social amplo, vem 

acontecendo paulatinamente em todo o mundo e, observou-se efetivamente a partir 

da década de 1950. A inclusão é a modificação da sociedade como pré-requisito para 

que a pessoa com necessidades especiais possa buscar seu desenvolvimento e 

exercer a cidadania (SASSAKI, 1997). Segundo o autor, a inclusão é um processo 

amplo, com transformações pequenas e grandes nos ambientes físicos e na 

mentalidade de todas as pessoas, inclusive do próprio portador de necessidades 

especiais. “Para promover uma sociedade que aceite e valorize as diferenças 

individuais, aprender a conviver dentro da diversidade humana, através da 

compreensão e da cooperação” (CIDADE; FREITAS, 1997; CIDADE, 2000). 

De acordo com o próprio Dener, o apoio de sua turma e amigos, que eram os 

mesmos desde a infância, ajudou muito na sua formação, e acabou gerando em todos 

o olhar de surpresa e contentamento, afinal, não é todo dia que você vê uma pessoa 

sem os dois braços ao seu lado na mesma turma escrevendo com os pés. As ações 

desenvolvidas por Dener muitas vezes deixavam os alunos surpresos e também 

professores, que em nenhum momento de sua trajetória chegaram a lecionar aulas 

para uma criança sem os braços. Mas com o passar dos anos, a escola começou a 

se adaptar e não ter mais a visão de surpresa, por já conhecer e saber suas 

potencialidades e limitações. Isso favorece também porque a escola tem uma 

particularidade de prezar pela formação, desde a maioria de seus profissionais que, a 

longo prazo, não sofreu alterações e das turmas. Muitas crianças entram na escola 

com seis anos de idade e continuam na mesma classe até se formarem no ensino 

médio. 

 

 

4.3 A família 

 

Para Dener sua família sempre foi a base em tudo, acostumaram-se a buscar 

a preparação nos profissionais pelos quais passou do CREFES, na AACD em São 
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Paulo. Claro que houve profissionais que foram importantes e deixaram uma marca 

em sua adaptação, mas se não pudesse contar com o amparo familiar, não sabe como 

estaria hoje. 

A família não tinha o conhecimento ou habilidades sobre como agir com um 

deficiente, porque não tinham nenhum membro da família que portasse alguma 

necessidade especial, até a chegada do Dener. Seu nascimento e suas condições 

fizeram com que a família o acolhesse sempre numa estreita parceria com as 

entidades em prol dos deficientes para adquirir mais conhecimentos. Seus irmãos 

eram os que mais ajudavam, desde as necessidades em casa até fora de casa nas 

brincadeiras, foram os propulsores do incentivo de mostrar a Dener que ele podia 

quando queria, seja na hora de soltar pipa, jogar bola, bolinha de gude, andar de 

bicicleta e muitas outras atividades e brincadeiras próprias da infância de qualquer 

criança que se desenvolva de forma saudável. Segundo Pimental & Rabinovich (2006, 

p. 70): 

 
A família a qual pertence a criança com deficiência exerce importante papel 
contrapondo-se à sua marginalização. Tem a importante função de 
proporcionar a esta criança tornar-se sujeito desejante, uma pessoa que 
possa transformar seus impulsos em desejos, buscando realizá-los dentro do 
quadro de sua diferença e por meio dela.  

 

Ao perceber seu desejo de andar de bicicleta, seu pai teve uma ideia. Dener 

relata que foi com seu pai a uma loja de bicicleta próxima ao centro de Vila Velha 

escolher uma bicicleta, e pensar em um jeito que ele pudesse utilizar. Na montagem 

da bicicleta, o guidão foi solicitado junto ao ferreiro com as medidas para que 

chegasse a ter a altura do peito e com os seus dedos curvar para uma melhor 

aderência, e o freio foi posto contra o pedal na bicicleta. Segundo Dener, naquela 

época saiu muito caro aquilo, mas foi um dos melhores presentes da sua vida, e logo 

já estava dando cavalos de pau, descendo ladeiras, situações que lhe proporcionou 

muitos hematomas.  

Segundo Vygotsky (1991), “a mudança de uma criança de um estágio de 

desenvolvimento para outro dependerá das necessidades que ela apresenta e os 

incentivos que são eficazes para colocá-la em ação, sendo que a criança satisfaz 

certas necessidades no brinquedo”.  

Para Dener nunca faltou incentivo para viver a sua infância junto a seus irmãos 

e amigos, experimentando tudo que esta fase do desenvolvimento humano pode 

proporcionar.  
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Trataremos agora de apresentar as habilidades e competências, que 

proporcionam ao Dener uma melhor aceitação em suas práticas cotidianas, mostrado 

assim que somos capazes independentemente de nossas limitações, Que muitas 

vezes nos são impostas pela sociedade, e no caso específico do entrevistado por uma 

deformação congênita. 

 

 

4.4 O futebol e as habilidades 

 

Desde criança o futebol foi sua maior paixão, vivia assistindo os meninos de 

sua comunidade jogar, mas era proibido por ser novo e os outros terem receio de 

machucá-lo. Não demorou muito para o próprio Dener mostrar a todos seu talento e 

desconstruir esta percepção que os demais tinham sobre ele. Morava em uma região 

afastada, considerada na época rural, ali não existiam escolinhas de Futebol, 

instituição que Dener iniciou a frequentar apenas aos onze anos de idade. 

Era sempre aprovado pelos treinadores por ter uma grande habilidade, e com 

isso praticava a modalidade em nível de igualdade, e sempre se destacava. 

Conquistava vaga nos times nos quais ia fazer teste chegando a viajar bastante, desde 

os doze anos, para disputar campeonatos fora do estado e inclusive fora do Brasil, 

como por exemplo, no Paraguai. Mas infelizmente ao saber que não conseguiria se 

tornar um profissional, decidiu “abandonar” o futebol, e com isso não tinha a mesma 

vontade de antes. A idade foi passando e ele decidiu aceitar e desfrutar do futebol 

apenas como uma atividade de lazer. 

O apoio da sua família em conjunto com os donos dos times que ele jogou foi 

importante para incentivá-lo a praticar o esporte de sua preferência, mesmo quando 

jogava contra adversários não deficientes ele sempre mostrava na prática suas 

habilidades. Desde as suas adaptações nas brincadeiras e jogos, inclusive em 

competições de intercalasses, sem dúvidas, o futebol foi sua “válvula de escape” para 

integração social, além de um esporte que gosta até nos dias atuais, mas que pratica 

com menos frequência. O esporte sempre foi para Dener um elemento de integração 

social. 

A integração é conceituada como “um processo dinâmico de participação das 

pessoas num contexto relacional, legitimando sua interação nos grupos sociais. A 

integração implica reciprocidade” (BRASIL, 1994  p.18) 
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O esporte representou um modo de socializar-se e ajudou a não ser aquele 

aluno, muitas vezes rejeitado nas atividades, que fica apenas assistindo as aulas de 

educação física na arquibancada e que não tenta praticar por medo de ser 

ridicularizado pelos colegas. A prática esportiva auxiliou também no trabalho de 

equilíbrio, forças e inclusive no trabalho social nas viagens e, mais uma vez no 

acolhimento de seus colegas jogadores, que sempre  ajudavam a calçar chuteira, 

uniforme, etc. 

 

 

4.5 A inclusão no Ensino Superior 

 

O desejo em cursar educação física, veio por conta de sua paixão pelo esporte, 

decidiu por trilhar esse caminho para num futuro próximo ajudá-lo em concursos 

públicos que pretende prestar. Com esta determinação provou para si mesmo e para 

os amigos, que só a formação escolar básica não bastava, mas que a formação 

superior também viria com muito esforço e persistência, sua marca na vida. 

Ele não esperava muito quando fez o vestibular, no dia do resultado, lembra 

que foi informado por um amigo por telefone, dando-lhe os parabéns pela aprovação, 

mas ele só foi acreditar mesmo, quando acessou a internet e viu seu nome junto à 

lista dos aprovados. 

A felicidade da família superou a sua própria alegria no ano de 2012, conta o 

mesmo. Sua maior alegria foi ver sua família feliz por ter conquistado mais uma etapa 

da vida, tanto quando foi aprovado no vestibular, quanto concluiu o curso. 

Vida que não é fácil desde sua infância, e que segundo ele, ainda tem mais 

obstáculos por vir, mas que, sem dúvidas, vai passar por cima e alcançar seus 

objetivos, pois sua força de vontade sempre foi muito grande. 

Outro entrave que teve que enfrentar está relacionado ao transporte público, 

representando uma das causas que quase o fez desistir do curso universitário, pois 

era mais de uma hora e meia para ir e depois o mesmo tempo para voltar. Sem contar 

com as muitas precariedades de transporte sempre super lotado. Há que se 

mencionar também os passageiros e funcionários que não respeitam não só o 

deficiente, mas o idoso, gestante e todos aqueles que necessitam de um tratamento 

mais atencioso e a cessão dos assentos preferenciais, nem sempre respeitados.  
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Outro ponto que vale ser destacado é a questão do curso de educação física 

ser em período integral. Quanto a isso o Dener relatou que não se sente à vontade 

em se alimentar em público, desde quando saia com a família, amigos, não gostava. 

Afirma que até ia, mas relata que prefere estar em casa, mais à vontade para fazer as 

refeições, não se sente à vontade para fazê-la na presença de pessoas que não sejam 

da família.  

Esse aliás, foi um dos motivos pelo qual nunca frequentou o Restaurante 

Universitário, pois não via também a necessidade, dando foco nas disciplinas 

obrigatórias para após realizar as atividades de carga horária à tarde, não necessitar 

se alimentar fora de casa, mas quando isso era necessário, se alimentava com 

lanches como salgados vendidos na cantina da UFES. 

Em relação à UFES, Dener diz que não a universidade em si, mas os 

profissionais do curso eram sempre solícitos e se ofereciam, caso houvesse 

necessidade, de fazer as adaptações necessárias para inclui-lo ao máximo às 

atividades propostas. 

 
No universo do ensino superior a prática docente frente a alunos com 
necessidades educacionais especiais necessita além de políticas públicas, 
de ações compartilhadas capazes de orientar o educador na formação de 
sujeitos, valorizando a diversidade em todos os espaços e fazendo valer o 
verdadeiro sentido da inclusão enquanto processo que reconhece e respeita 
diferentes identidades e que aproveita essas diferenças para beneficiar a 
todos e todas (FREITAS, 2005). 

 

             Dener relata em que infelizmente há uma falta de  suporte da UFES para a 

clientela com necessidades especiais, e mesmo contando com a boa vontade dos 

profissionais do curso e apesar de sua deficiência, em sua concepção, já está bem 

adaptado em relação a várias coisas que são envolvidas no processo de estudo-

aprendizagem. 

  Ainda com relação aos direitos e garantias previstas a Lei a pessoa com 

necessidades educativas especiais afirma: “É direito não só das pessoas sem 

deficiência, mas também dos deficientes de estar em curso superior, e para isso 

preciso sim brigar pelos seus direitos. Infelizmente não é só as universidades que não 

estão preparadas, a sociedade em si não está, mas os deficientes precisam ter a 

vontade de demostrar essa equidade perante  qualquer outra pessoa”. 

O relato de Carvalho afirma a percepção de Dener sobre a participação de 

pessoas com deficiência em ambientes educacionais, sobretudo a escola, como 

destaca o autor: Na escola, se “pressupõe, conceitualmente, que todos, sem exceção, 
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devem participar da vida acadêmica, em escolas ditas comuns e nas classes ditas 

regulares onde deve ser desenvolvido o trabalho pedagógico que sirva a todos, 

indiscriminadamente” (CARVALHO, 1998, p.170 p.45). 

Assim, a escola deveria ser tempo e espaço para que o aprendizado fosse 

coerente com as necessidades de cada aluno. No entanto, nem sempre ocorre desta 

forma, pois a sociedade brasileira ainda não está preparada/educada para o trabalho 

com diferentes públicos. 

Quando questionado sobre seus objetivos após a conclusão do curso, Dener 

respondeu que a curto prazo pensa em estudar para concursos públicos, com foco na 

Polícia Federal. Para só assim vir a conquistar seu objetivo pessoal, que é comprar 

seu carro adaptado. 

No próximo capítulo apresentamos trechos da entrevista realizada com a 

professora William Ribeiro Silva, do ensino fundamental da instituição Fundação 

Bradesco, instituição na qual Dener estudou. 
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5 A IMPORTÂNCIA DA OPORTUNIDADE DE ENSINO 

 

A entrevista foi previamente agendada pelo telefone e realizada na sala da 

coordenadora, na Fundação Bradesco no dia 29/11/2017, com a professora William 

Ribeiro Silva que lecionou para o Dener na segunda série do ensino fundamental. A 

escolha desta professora foi pelo fato de ter lecionado para ele, e com isso 

estabelecido um contato próximo. Além disso, o filho desta professora também 

estudava na mesma turma que ele e eram amigos. Foi utilizado o método de entrevista 

semiestruturada que possibilitou maior liberdade de comunicação entre entrevistador 

e entrevistada. 

A primeira pergunta direcionada para a professora William foi a respeito da 

inserção do Denner na fundação/escola. A professora destacou: 

 
Dener foi uma pessoa diferenciada pra gente, ele deixou muitas lições e 
ensinou muitas coisas para gente. Ele chegou bem pequeno, foi meu aluno 
no segundo ano, e completou o ensino médio. Então na sala ele sempre teve 
um grupo de amigos mais próximos que sempre o auxiliavam em tudo que 
precisava, seja para ir ao banheiro, seja pra hora do lanche, na hora das 
brincadeiras, na hora das tarefas, então ele sempre tinha alguém que se 
tornava muito próximo dele e que sempre o ajudava. E fora esses amigos 
mais próximos, Dener sempre tinha um relacionamento muito amigável com 
todos na escola, ele se dava bem com todas as crianças, e todas o 
respeitavam muito e tinham um carinho muito especial por ele. (Entrevista 
Professora) 

 
As necessidades de ajudar ao Dener pode ser um fator que tenha possibilitado 

a aproximação de amigos. Abaixo, segue outro relato da professora que justifica esta 

análise: 

 
Na hora do lanche o Dener tinha alguém que o ajudava, que botava a comida 
na boca dele. O interessante é que os colegas faziam isso, não com pressa 
e nem com má vontade, tinha sempre alguém que queria ajudar. Lembro 
também que às vezes tinha mais de um colega querendo ajudar. Então 
nesses momentos ele sempre podia contar com alguém, nunca estava 
sozinho. (Entrevista Professora) 

 

A professora mostra que além dos alunos, a equipe de funcionários da escola 

também o auxiliavam, tanto por pedido da mãe, quanto do próprio aluno, pois não 

sentia vergonha de pedir ou aceitar ajuda. 

 
Outra coisa também, é que quando tinha outra atividade durante a tarde, aula 
ou educação física ele almoçava perto da escola, e como os funcionários 
também almoçavam por lá, a mãe dele ou ele mesmo solicitavam o auxílio 
dos funcionários que sempre o ajudavam, pois ele sempre precisava de 
alguém que colocasse sua comida. (Entrevista Professora) 
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Quando questionada sobre a chegada do Dener na escola, a professora disse 

que o ambiente teve que passar por algumas adaptações para que este aluno pudesse 

ter melhores condições de estudo/frequência como descrito abaixo: 

 
Para receber o Dener a escola teve um movimento diferente, se preparou, 
tanto na adaptação da sala, recebendo a cadeira que seu pai fez para ele, 
que ficava no chão, pois o Dener sempre escreveu com pé, na hora da aula 
ele tirava o tênis e tirava a meia, e escrevia com o pé.  A escola também fez 
outra adaptação em relação ao bebedouro, como o pé dele, fazia tudo que a 
mão dele teria que fazer, então adaptamos um pedal que ficava localizado no 
chão, aonde ele pisava e uma mangueirinha jogava agua na parte de cima 
do bebedouro para ele beber.  
Com tudo isso, relato que foi uma trajetória para nos ensinar muitas coisas 
no respeito ao diferente. As crianças e os colegas o respeitavam muito por 
ele ser diferente, tanto os alunos, quanto os funcionários sempre o 
auxiliavam. Meu filho também foi da turma dele, por várias vezes, como eles 
estavam sempre juntos, meu filho chegou a frequentar a casa do Dener para 
fazer trabalhos e tarefas, pois era mais fácil o auxiliar lá e os outros colegas 
também faziam isso. (Entrevista Professora) 

 

 Como podemos observar a adaptação não partia só do corpo docente, mas 

também dos seus colegas de classe para com ele. Faziam tudo que estavam ao seu 

alcance para auxilia-lo. 

Em relação às aulas de educação física, os relatos da professora demonstram 

que Dener teve aproximações desde muito cedo, fato que pode ter contribuído para 

que este tenha sido o curso escolhido por Dener na idade adulta para seu próprio 

desafio, as atividades físicas contribuíram para a melhor coordenação motora fina 

como destacado anteriormente neste trabalho. 

 
O Dener sempre gostou das aulas de educação física, e ele sempre jogou 
muito bem futebol, portanto estava sempre no time. Apesar da ausência dos 
braços o Dener sempre se sobressaia em relação às atividades físicas e 
sempre se aproximava muitos dos professores dessa disciplina por se 
identificar muito. 
Vale ressaltar que uma coisa que chamava muita atenção é o fato de ele 
sempre ter um traçado muito firme, que mesmo com o pé, ele desenhava, 
pintava. Ele gostava muito de desenhar, a gente tem um concurso de 
desenho todo ano, e ele sempre participava e sempre fez os desenhos dele. 
(Entrevista Professora) 

 

Quando questionei a entrevistada sobre o fato da importância da escola abrir 

portas para a inclusão de um deficiente físico, ela relatou: 

 
Eu acho muito interessante a escola abrir espaço para isso, porque hoje 
estamos vivendo em um momento único na sociedade em relação ao 
respeito, a aceitação, e muitas pessoas como o Dener podem ter esta 
oportunidade, também assim como ele teve aqui nesta escola, não só o caso 
dele em especifico, outras pessoas podem ter direitos de também receber a 
educação que ele recebeu aqui, e de também agregar valores as nossas 
vidas e a dos alunos que aqui estão. É claro que para isso a escola tem que 
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ter um preparo para receber dependendo da situação, no caso do Dener era 
uma situação física a escola se preparou para recebe-lo, a família dele 
também contribuiu muito para o momento dele aqui na escola. Acho que cada 
vez mais temos que estar preparados para isso, pois está muito em evidencia, 
que o diferente precisa também conviver com os outros, porque na realidade 
muitos deles precisam dessa oportunidade e muitas vezes não tem.  
Então eu acredito que daqui para frente, cada vez mais, vamos ter outros 
como o Dener participando desse processo e acho que a escola tem que 
estar aberta para receber, se preparar para este momento, tanto na questão 
físico, quanto na questão da formação dos professores, ou seja, de toda a 
esquipe para lidar com as diferentes situações de diferença que possamos 
vir a ter na nossa escola. (Entrevista Professora) 

 

Confirmando o que foi dito pela professora William, Aranha,(2001, p.170). cita: 

 
Não adianta prover igualdade de oportunidades, se a sociedade não garantir 
o acesso da pessoa com deficiência a essas oportunidades. Muitos são os 
suportes necessários e possíveis de imediato. Outros, demandam maior 
planejamento a médio e longo prazos. Todos, entretanto, devem ser 
disponibilizados, caso se pretenda alcançar uma sociedade justa e 
democrática. 

 

Infelizmente, a sociedade está em uma fase de aprendizado, e são poucas as 

pessoas que tem essa noção que os deficientes além de necessitarem de igualdade, 

precisam de todo um amparo para continuar desfrutando dessa oportunidade. Às 

vezes um preparo e ajuste da escola ou do corpo profissional é o requisito mínimo 

além do respeito para a continuação do desfrutar dessa oportunidade. Questionada 

sobre o que absorveu no convívio com o Dener, William respondeu: 

 
O que mais me chamava a atenção no Dener era a forma com que ele 
enfrentava os desafios no dia-a-dia. O Dener era uma pessoa que mesmo 
com as limitações dele “se a gente pode dizer que isso é limitação, porque 
quando você via tudo que o Dener fazia, você pensava: gente, mas cadê a 
limitação? Cadê a dificuldade? “então, assim, ele ser diferente da gente e 
vendo a forma com que ele encarava os desafios do dia-a-dia, era uma lição 
muito grande pra gente. Porque ele estava sempre de peito aberto, sempre 
querendo tentar, ele não desistia, então eu acredito que desde o início ele 
teve lá as suas dificuldades, até ele dominar os dedos do pé para poder 
escrever, mas mesmo assim ele não desistiu e sempre fazia tentativas e 
sempre estava buscando participar como os outros de uma forma natural. 
Não deixando de participar de nenhum movimento da escola por conta de 
alguma limitação que ele tivesse com o físico dele em relação aos outros, ele 
estava sempre disposto. (Entrevista Professora) 

 

Neste ponto da entrevista, citei o quanto o Dener me ensinou a olhar a vida e 

as dificuldades de uma perspectiva diferente, e o quanto ele me ensinou a enfrentar 

meus problemas familiares na época, e a professora Willian ressaltou: 

 
E isso para a gente que tem o físico que se diz normal e às vezes desanima 
de algumas coisas, e quando a gente olhava o Dener, a gente via que às 
vezes, o que a gente tinha, não era nada comparado aos dele, pois mesmo 
dependendo de um colega até para ir ao banheiro, mesmo dependendo de 
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alguém para dar o lanche na boca, o almoço, mas ele não desistia de nada, 
e ele era humilde em pedir e receber ajuda, ele não escolhia para quem pedir 
ajuda, estava sempre disposto a aceitar todo e qualquer tipo de ajuda e 
estava sempre sorrindo. 
E o que deixou lições maravilhosas pra gente também é o respeito que os 
colegas tinham com o Dener, eles tinham um respeito muito grande, jamais a 
gente teve alguma situação de falta de respeito ou de alguém que não 
quisesse ajudar, então isso deixou lições muito importantes nas nossas vidas. 
E realmente, quando o Dener saiu da escola, foi um momento de alegria por 
ver ele um homem formado com tudo que ele conquistou e também uma 
pontinha de tristeza por não podermos mais conviver com ele na escola. Mas 
com certeza foi um grande ensinamento para todos nós.” 
Ele escolheu Educação Física e tinha tudo para não escolher essa área, e 
falar: “eu não vou dar conta, eu não vou conseguir.” Mas não, ele sempre 
enfrentava os desafios, e assim como foi uma lição para sua vida, eu acredito 
que a vida do Dener, por onde ele passa, com as pessoas que ele tem 
contato, ele deixa essa lição de vida, do sorriso. É claro que a gente não vai 
dizer que o Dener não tinha momentos tristes, momentos que ele parava pra 
pensar, momentos de desânimo, porque todo ser humano tem, mas logo 
passava e ele já estava sorrindo novamente. Todas as vezes que a gente 
olhava pra ele, ele tinha um sorriso, realmente ele era e é, sempre foi e 
continua sendo assim. (Entrevista Professora) 

 

Perguntei à professora o quanto ela acha que a família e a fundação Bradesco 

significou na vida do Dener, e ela me respondeu: 

 
Ele tem uma família muito amorosa, são pessoas humildes mas que tem 
muito amor, então por trás do Dener, tinha todo um aparato familiar e acredito 
que a Fundação Bradesco na vida do Dener foi um divisor de águas também, 
foi uma escola que acolheu, com todas as suas diferenças, acolheu, amou e 
deu todo o aparato para que ele pudesse chegar onde ele está hoje. Então 
para nós é uma alegria. Então com tudo isso se pode dizer que a passagem 
do Dener pelo colégio, foi um aprendizado tanto para nós quanto para ele. 
(Entrevista Professora) 

 

Este relato nos mostra o poder de uma oportunidade dada a um deficiente 

físico, influenciando positivamente tanto em relação a família do deficiente quanto a 

ele mesmo, nos mostrando que com uma educação de qualidade tudo pode ser 

diferente. Mas infelizmente poucos tem a possibilidade de estar inserido em uma 

escola que tenha acessibilidade e que possa preparar melhor para o dia-a-dia. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da história observa-se que há uma crescente mudança com relação 

ao tratamento e reconhecimento das pessoas com deficiência. A luta engajada por 

gerações trouxe consideráveis mudanças e garantias de direitos para essas pessoas, 

que com o passar do tempo essas melhorias beneficiaram não só as pessoas 

portadoras de deficiência, mas também toda a sociedade que, a cada dia, aprender a 

conviver e aceitar a inclusão social. 

É importante também a observação do crescimento tanto social quanto pessoal 

que este trabalho me proporcionou ao estudar sobre a deficiência física causada pelo 

mal uso da talidomida. Me sinto honrado ao pesquisar sobre um amigo acometido com 

as consequências desse medicamento, cuja  amizade começou não com um simples 

aperto de mão, mas sim com um abraço. 

Podemos perceber com o desenvolvimento das pesquisas que acima de tudo, 

o aparato familiar é de enorme importância para o desenvolvimento da criança 

deficiente ou não, além desse amparo familiar, a oportunidade dada ao deficiente de 

estudar em uma escola que tenha acessibilidade e que seja preparada para recebê-

lo ajuda na formação de seu caráter e no preparo para conviver com as diversas 

situações e dificuldades do dia-a-dia. 

Percebemos a partir das entrevistas que  a oportunidade de conviver com o 

deficiente físico proporciona inúmeros aprendizados e nos faz perceber que tudo na 

vida pode ser superado e que nunca devemos nos limitar independente das nossas 

dificuldades. O aprendizado tanto do corpo profissional da escola quanto do grupo 

estudantil é grande, pois quando se tem a oportunidade de socializar com um 

deficiente físico podemos desenvolver importantes reflexões, por exemplo o respeito 

com o próximo, na qual vimos o relato mostrado na entrevista com a professora 

William Ribeiro.  

Foram encontradas algumas dificuldades ao longo da pesquisa, pois são 

escassas as publicações de trabalhos relacionados as pessoas com deficiências 

causadas pelo mal uso da talidomida, principalmente no que diz respeito as 

conquistas educacionais. Penso que se trata de um assunto muito abrangente e pouco 

explorado academicamente, e pode ser usado futuramente enriquecendo novas 

pesquisas que são necessárias para o enriquecimento do assunto.  
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Mais que um TCC (trabalho de conclusão de curso) este texto tem por objetivo 

homenagear a garra, a determinação, a vontade de viver e a força para lutar, 

características que facilmente percebi ao longo da construção da amizade com esse 

brilhante ser humano, Dener Barraqui. 
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