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RESUMO   

A inclusão da pessoa com deficiência é muito discutida na sociedade do século XXI. Sobre isso, 

estudos revelam ser a inclusão um debate que pode ser visto como simples e encantador, mas 

cotidianamente não está incorporado à prática inclusiva nos contextos sociais. Assim compreendido, 

neste artigo, nosso objetivo é evidenciar quais sentimentos uma pessoa cega revela acerca da sua 

condição diante da sociedade. Para isso, entrevistamos uma pessoa que perdeu totalmente a visão aos 

13 anos e que atribui a demora na busca de tratamento como causa da não recuperação. Analisamos os 

dados à luz dos seguintes autores: Silva (2014), Glat e Pletsch (2013), Lopes e Fabris (2013), Ramos 

Martins et al (2006). Os resultados mostraram isolamento social, não inclusão escolar e medo das 

pessoas por conta da indiferença. Em meio a tantas dificuldades, hoje, na vida adulta, essa pessoa 

busca a auto estima perdida e sua inclusão social. Os julgamentos e preconceitos interferem na 

convivência com a diferença prejudicando a construção de uma sociedade mais inclusiva.  
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1. Deficiência visual e história de vida 

Sabemos que a inclusão é um dos principais assuntos da sociedade do século 

XXI.Contudo, somente na teoria é algo muito simples e encantador. Na realidade, as pessoas 

falam muito dessa inclusão, mas são “incapazes” de incluir alguém que seja deficiente visual 

ou com outra “deficiência”. “Acreditamos que o imperativo da inclusão tem dominado todos os 

níveis de ensino e espaços da sociedade. Hoje não há quem em lúcida consciência possa se 

colocar contra a inclusão”. (LOPES e FABRIS, p. 78, 2013).  

Com esse artigo, discutimos a vivência de uma pessoa com deficiência visual a fim de 

dialogarmos com os leitores acerca do motivo pelo qual uma pessoa com necessidades 

educacionais especiais, mais precisamente uma deficiente visual, isolou-se da sociedade por 

medo das reações e/ou por sentir-se constrangida no convívio com pessoas consideradas 

“normais”.  

Fazendo uma reflexão a respeito da inclusão de pessoas com Necessidades Especiais e 

buscando mostrar que a inclusão é necessária, consideramos ser importante estabelecer a 

interação social, sem preconceitos e sem julgamentos. Pois, muitos não se sentem à vontade 

para ir à escola e deparar-se com pessoas que excluem, que olham com pena, como se as 

pessoas com necessidades educacionais especiais não sejam capazes de vencer e fazer as 

mesmas coisas que elas. Assim compreendido, inferimos ser necessário que aconteça 

efetivamente a inclusão.Sobre isso, sinaliza a Declaração da Salamanca a necessidade de 

diminuição da discriminação, tendo em vista que:  

O processo de inclusão social de pessoas com necessidades especiais tornou-

se efetivo a partir da Declaração de Salamanca, em 1994, respaldada pela 

Convenção dos Direitos da Criança (1988) e da Declaração sobre Educação 

para Todos (1990). (Info Escola). 

Como vimos o documento institui legalmente a efetivação da inclusão, mas os 

contextos sociais ainda não garantem ao cidadão esse direito. O nosso artigo mostra a voz de 

uma deficiente visual e o sentimento de rejeição que ela sente diante da sociedade. Logo, 

indagamos: Como mudar esse quadro social preconceituoso? A entrevistada isolou-se da 

sociedade não por acaso, mas por sentir-se discriminada, situação que pode acarretar vários 

fatores negativos e para ela foi exatamente o que aconteceu.  

O relato aqui exposto é de Francisca de Assis, ela declara que não teve forças para 

enfrentar, quando criança, as dificuldades pelas quais passou e acabou não se integrando na 

escola, pois quando criança além de não ter um lugar propício para o estudo, as escolas da 
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zona rural, onde ela vivia, eram muito distantes e mesmo se houvesse como estudar o medo 

sentido não a deixaria seguir em frente. “A compreensão dos processos sociais e 

comunicativos dos alunos com deficiência é fator essencial para sua inclusão escolar”. (GLAT 

e PLETTSCH, P. 107, 2013). 

Este artigo traz como procedimento metodológico uma história biográfica com a 

participante da pesquisa, com a exposição dela compreendemos e sentimos um pouco o que 

Francisca passou e como enfrentava os medos que lhe atormentavam. Nascida sem a visão do 

olho direito e com visão baixa do olho esquerdo, Francisca de Assis encontra muitas 

dificuldades, mas apesar de sua infância aparentemente sofrida, a mesma brincava e gostava 

de se divertir, sozinha ou com as irmãs. Isso nos mostra que: “A deficiência visual não 

provoca alterações na potencialidade do aluno para estabelecer relações com pessoas, objetos 

e fatos”. (SILVA, p. 53, 2014). Por volta de seus 14 anos, Francisca perdeu totalmente sua 

visão e quando foi em busca de tratamento para tentar uma recuperação já era tarde demais.  

O sofrimento viria com a perda total dos seus olhos, Francisca relata que quando 

perdeu totalmente a visão, perdeu também o encanto pela vida, pois não sentia mais vontade 

de sair de casa. Um dos motivos que levou Francisca ao isolamento foi à forma como as 

pessoas a tratavam, de acordo com a fala dela é nítido perceber isso. “Me isolei porque tinha 

vergonha e por onde eu passava os meninos, as meninas me chamavam de olho de vidro. Não 

quis estudar depois por que iam “arengar” comigo e iam dizer as coisas por eu ser diferente.”  

Essa fala mostra como uma pessoa com NEE sofre ao perceber que outras pessoas a 

tratam e olham com indiferença para ela. A indiferença da sociedade em relação é expressa de 

forma clara, por meio de palavras, jeito de olhar, a partir do momento no qual trata-se como 

se fosse um ser de outro mundo, a pessoa com deficiência começa a ser incomodada, fica 

pouco à vontade, e logo para de sair de casa, restringe a sua comunicação com outras pessoas 

consideradas “normais”.Segundo Mendes(2001)citado por Pereira e Santos(2009) “[...] a 

ideia da inclusão se fundamenta numa filosofia que reconhece e aceita a diversidade na vida 

em sociedade. Isto significa garantia de acesso de todos a todas as oportunidades [...]”. 

Com base nisso podemos ver que para acontecer essa inclusão é necessário que as 

pessoas aceitem as diversidades, com isso aceitarão os seres humanos como eles são, sem 

discriminar ou agir de “má fé” com eles.  

 Francisca, emocionada relata um fato ocorrido com ela quando adolescente e que 

marcou sua vida, pois motivo para que de certa forma ficasse chateada com as pessoas. Ela 
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nos diz: “Eu lembro de uma vez que uma vizinha minha, veio e me mordeu, eu estava numa 

rede, aí ela veio e me mordeu sem eu fazer nada [...], são cenas como essa que eu nunca vou 

me esquecer, porque me fizeram muita raiva.” 

1.1 Fase adulta: Início de uma superação 

Na sua fase adulta, Francisca iniciou um processo de inclusão na sociedade. Isso seria 

o início de uma vitória? Será que agora ela sairia do isolamento provocado pelas pessoas? 

Talvez tivesse sido se fossemos de uma cultura inclusiva. Francisca por incentivo de uma 

prima evangélica começou a sentir vontade de ir à igreja. O fato de gostar de ouvir sua prima 

cantando a fez despertar e fazer com que ela sentisse vontade de cantar também. Ela diz que: 

“No começo as pessoas me tratavam bem na igreja, mas com um tempo elas estavam muito 

diferentes comigo, pareciam que estavam enjoando de mim, aí sai da igreja porque achava 

que o povo não ligava para mim, que não davam a mínima para mim... Perdi o gosto”. 

Na fala de Francisca, notamos a decepção que ela sentiu ao perceber que as pessoas 

não estavam dando importância a ela, estavam indiferentes. O pensamento que ela carrega 

consigo é que trataram bem no início por pena já que com o tempo as coisas mudaram. Hoje 

em dia Francisca pretende perder seu medo e tenta se integrar novamente no meio.  

Em pleno século XXI falamos muita de inclusão, seria muito bom se a teoria fosse 

posta em prática, pois quando isso acontecer daremos mais valor e importância as pessoas e a 

sociedade em si sairá ganhando. Quando encarada de forma contrária, temos que lidar com 

“Normalidade por sua sincronicidade histórica, regional, social, etc. Exprime-se por interesses 

e atos excludentes”. (RAMOS et al, p. 61, 2006). Em meio a tantos julgamentos e 

preconceitos, precisamos fazer a diferença e refletirmos sobre como instituir as mudanças.  

O que aconteceu com Francisca, acontece hoje, com inúmeras pessoas que de certa 

forma se sentem discriminadas por não corresponder ao que a sociedade impõe ser o certo. O 

que nos deixou muito feliz na entrevista foi quando Francisca, muito animada, disse: 

Quando Criança só andava com minha mãe, porque sentia confiança. 

Agora, depois desse tempo todo quero sair de casa novamente, quero 

recuperar ou tentar recuperar o tempo perdido. Estou tentando me 

aproximar das pessoas novamente, perdendo meus medos... Agora 

recentemente eu fui à psicóloga e lá ela me fez entender melhor 

algumas coisas, até fiquei melhor, me animei mais. 

Isso mostra que mesmo passando por tantos ocorridos, mesmo passando um longo 

período tentando não ter contato com as pessoas, exceto com sua família mais próxima, 
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Francisca ainda não desistiu de ser feliz, de buscar sua felicidade e isso é uma grande 

superação. É certo que está começando aos poucos, mas isso já é uma vitória. Para as pessoas 

que convivem com ela, isso é um grande passo, é um recomeço não apenas para Francisca, 

mas para todos da família. 

No decorrer do prezado artigo Francisca de Assis nos faz compreender alguns 

questionamentos, o fato do isolamento, por exemplo, que se deu por causa da indiferença da 

sociedade. Vimos que esse preconceito acarreta fatores negativos em pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais.  É difícil aceitar que existem pessoas que excluem 

outras porque suas características sejam físicas ou a cor de pele, são diferentes dos aspectos 

considerados pela sociedade como “normais”. Mas, a realidade é essa, vivemos numa 

sociedade preconceituosa e isso ficou bem claro no decorrer do presente artigo. 

Em suma, este artigo veio para aprofundarmos e conhecermos melhor a importância 

da inclusão das pessoas numa sociedade, em especial a contribuição que a inclusão traz para a 

pessoa com Necessidades Educacionais Especiais. O nosso foco foi a deficiência visual, mas 

ao olharmos para todas as deficiências existentes, podemos fazer uma reflexão de como as 

coisas estão acontecendo e o quanto a percepção das pessoas já mudou. Contudo, ainda há 

muito a ser melhorado, para que aconteça realmente uma inclusão.  

Com isso, é nítido perceber que ainda há muito, a saber, sobre o que realmente é 

incluir as pessoas no contexto social. Sobre isso, é importante dizer que:  

Nossa cultura tem uma experiência ainda pequena em relação à 

inclusão social, com pessoas que ainda criticam a igualdade de 

direitos e não querem cooperar com aqueles que fogem dos padrões de 

normalidade estabelecido por um grupo que é maioria. E diante dos 

olhos deles, também somos diferentes. (Jussara de Barros apud Brasil 

Escola) 

É válido ainda ressaltar que todos temos diferenças, quando ela não é visível no nosso 

físico, pode ser manifestada pela cegueira de não vermos as coisas que estão diante dos olhos, 

mesmo com boa visão. Precisamos entender que se fossemos todos iguais não haveria a forma 

de olhar para o outro com respeito, com humildade. Ora, como teríamos a troca de 

experiências vivenciadas por cada um de forma diferente. É necessário olharmos para dentro 

de nós e rever alguns conceitos, pois não é que somos “normais” e as pessoas com 

necessidades especiais são diferentes.  
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  A trajetória de Francisca é um exemplo de superação, por meio de sua história de vida 

podemos entender um pouco do que se passa no contexto em que nos encontramos. Com base 

no presente artigo, esperamos que o olhar do leitor se sensibilize, mas não por sentir dó das 

pessoas em questão, e sim, para que estejamos na busca de uma sociedade melhor e inclusiva.  
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