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Crianças que passam por cima de preconceitos de raça, cor ou nível social.  
Jovens que valorizam o ser em lugar do ter e que buscam soluções para melhorar a 

qualidade de vida de quem ainda não teve uma oportunidade. 
 

 

 Thaís, de 10 anos, está na quarta 

série [...] e não se esquece do dia em que 

conheceu o seu grande amigo Eduardo, de 

9 anos. No princípio ela estranhou aquele 

garoto sentado em uma cadeira de rodas, 

com braços e pernas fininhas. Ela não 

compreendia por que ele se utilizava da 

boca para pegar os objetos e por que não 

podia sair andando como todo mundo. “Eu 

nunca tinha visto um deficiente físico”, 

conta. Dudu, como é conhecido pela turma, 

é tetraplégico de nascença. 

 Tem braços e pernas atrofiados, 

mas uma personalidade que encanta e 

conquista. “Ele se aproximou de mim, 

começamos a conversar e logo ficamos 

amigos”, conta Thaís. Foi assim também 

com a maioria dos colegas. “Eles estão 

sempre comigo”, diz Dudu. Elas, 

principalmente. As meninas até brigam 

para ver quem empurra sua cadeira ou lhe 

dá um biscoito na hora do lanche. 

 [...] 

 Seus colegas não poupam elogios. 

“Ele é super-habilidoso para escrever com 

o lápis preso à boca”, conta Bianca, 10 

anos. “Uma vez eu tentei imitá-lo e só fiz 

rabiscos”, lembra-se. 

 [...] 

 Na sala de aula, a amiga Thaís 

também não se afasta. Pelo contrário, já 

tratou de conseguir um lugar na carteira 

ao lado. “Assim eu posso ajudá-lo a pegar 

coisas que estão mais distantes ou que 

caem no chão”, explica. Dudu, por sua vez, 

sempre está pronto a retribuir a atenção 

recebida com boas dicas. Inteligente, 

aprende fácil e ajuda os colegas quando 

precisam. Thaís diz que Dudu é como um 

irmão para ela e que acha muito bom 

ajudar as pessoas porque é assim que 

nascem grandes amizades. “Acho que a 

deficiência dele nunca foi um problema”, 

diz. “Até nos aproximou”, completa. “Dudu 

já me disse que dois dias longe de mim são 

como dois anos.” 

 Talvez Thaís e seus colegas não 

percebam a importância da amizade deles 

para Dudu. Talvez Dudu também não se dê 

conta de como está sendo importante para 

a formação de seus colegas, mas, com 

certeza nunca se esquecerão de sua unida 

turma da quarta série. 

 
* Foram eliminados o segundo nome e o sobrenome 

das crianças citadas no texto, a fim de preservar 

sua identidade. 

  
 


