
 

Por: Larissa Aline Morais, 4º ano, turma 5 

 

 

 

 

 
 

Por: Ana Beatriz Ramos de Jesus, 6º ano, turma 10 

  

     Ser deficiente é ter alguma característica diferente ou 

estar fora da normalidade, como as deficiências  físicas,  

os  cadeirantes, as  pessoas cegas ou  pessoas com pro-

blemas psicológicos como portadores de alguma síndro-

me. Infelizmente, essas pessoas têm muitas dificuldades. 

   O bullying é um tipo de preconceito que acontece quase 

todos os dias e pode tornar ainda mais difícil a vida de 

quem tem alguma deficiência. Além disso, podemos falar 

da dificuldade de encontrar um emprego, frequentar luga-

res como bancos e fazer amizades. 

   Ser deficiente não deve ser um problema. Com as adap-

tações necessárias podemos facilitar e tornar o dia a dia 

dessas pessoas bem mais agradável.  

   É importante que tenhamos muita atenção e paciência, 

não tenhamos preconceito e sim respeito. 

   O governo deve facilitar acessibilidade dessas pessoas, 

colocando rampas para cadeirantes, calçadas adaptadas 

para cegos, incentivando a procura de emprego e a entra-

da nas escolas. Assim poderemos contribuir com a melho-

ria da sociedade.  



Por: Juliana Camila M. Braga, 4º ano, turma 13 

 

 
 

Por: Isabela da Trindade Oliveira, 6º ano, turma 12 

      

   Em meio à sociedade existem pessoas que tem 

alguma deficiência física ou emocional. Essas 

pessoas na maioria das vezes são ignoradas ou 

rejeitadas por serem julgadas “anormais”. Isso 

acontece principalmente na escola, as crianças 

praticam bullying por serem diferentes. 

   Pessoas com deficiência também sofrem com a 

dificuldade de acessar certos lugares como a pre-

feitura, o shopping e outros estabelecimentos. Is-

so faz com que a pessoa não possa ir sozinha a 

qualquer lugar. 

   Eu sou a favor da igualdade, mesmo alguém 

que tem alguma deficiência deve ser tratado co-

mo se não fosse deficiente, mas sim igual a todos 

nós. 

 



Por: Thâmmily Almeida Aparecida, 3º ano, turma 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por: Maria Eduarda Nunes da Silva, 6º ano, turma 12      

 

    O nosso país é um país que tem várias pessoas que 

tem deficiência física e mental e muita gente incomoda-

da com as deficiências reage batendo, ensinando erra-

do, rejeitando e até na escola fazem bullying. O mesmo 

acontece com muitos moradores de rua, mas isso não 

vem ao caso. 

   Então eu acho que eles devem ser respeitados por su-

as deficiências e isso se chama igualdade. Eles são pes-

soas normais, tem sentimentos, tem coração, alguns são 

surdos, outros mudos e alguns cegos. 

   Alguns pais dessas crianças não têm condições finan-

ceiras para pagar escola particular e são preços absur-

dos, caros, até que o Estado teve a ideia da educação 

inclusiva onde as pessoas que tem deficiência física e 

mental estudem em escolas públicas.   Assim, nós cons-

truímos um país com diferenças, mais respeitoso e um 

futuro melhor para cada um. E esse é o texto que eu fiz, 

nós, brasileiros, temos que respeitar as diferenças, mas 

não só brasileiros, o mundo inteiro e para o  futuro que a 

por vir.

 


