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PROPOSTA DE REDAÇÃO  

Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo 

de sua formação, redija texto dissertativo-argumentativo em norma padrão escrita da língua 

portuguesa sobre o tema INCLUSÃO SOCIAL EM QUESTÃO NO BRASIL, 

apresentando proposta de intervenção social, que respeite os direitos humanos. Selecione, 

organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de 

vista. 

Texto 1 

A inclusão social é o termo utilizado para designar toda e qualquer política de inserção 

de pessoas ou grupos excluídos na sociedade. Portanto, falar de inclusão social é 

remeter ao seu inverso, a exclusão social. 

A Secretaria Especial dos Direitos Humanos
 [1] 

resume alguns dados que podemos 

considerar como exemplos de exclusão social: 125 milhões de crianças no mundo não 

frequentam a escola, sendo dois terços delas mulheres; Somente 1% dos deficientes 

físicos frequentam a escola em países subdesenvolvidos e emergentes; 12 milhões de 

crianças morrem por problemas relacionados com a falta de recursos por ano. 

Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/educacao/inclusao-social.htm Acessado em 08 de jan. de 
2019. [Adaptada] 

Texto 2 

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) Nacionais, Isocial e 

Catho realizada com 2.949 profissionais do setor apontou que 81% dos recrutadores 

contratam pessoas com deficiência “para cumprir a lei”. Apenas 4% declararam fazê-lo por 

"acreditar no potencial" e 12% o fazem "independente de cota". Para Teresa Amaral, 

superintendente do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência, este é um 

dos principais problemas da inclusão desses profissionais no mercado de trabalho no país. 

A lei determina que empresas de 100 funcionários ou mais incluam de 2% a 5% dos seus 

cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiências habilitadas na 

seguinte proporção: até 200 empregados, 2%; de 201 a 500 empregados, 3%; de 501 a 1000 

empregados, 4%; e de 1001 em diante, 5%. 

Disponível em: http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2014/11/81-contratam-pessoas-com-deficiencia-so-

para-cumprir-lei.html. Acessado em 08 de jan. de 2019. [Adaptada]. 

 

 



Texto 3                                                                      

 

 

Disponível em:  https://redacaonline.com.br/blog/tema-de-redacao-desafios-para-a-inclusao-de-pessoas-

com-deficiencia-na-sociedade/ Acessado em 08 de jan. de 2019. 

 

Texto 4  

Quase 700 mil crianças brasileiras com alguma deficiência estão hoje em escolas comuns. 

Isso significa que todos os alunos estudam juntos e com o mesmo currículo. 

Na última década, os números da inclusão se multiplicaram. Em 2003, só 29% das crianças 

com deficiência estavam em salas de aulas comuns. Esse número subiu para 79% em 2014. 

A grande maioria desses alunos estuda em escolas públicas. 

 Disponível em : http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/11/jn-mostra-resultados-da-inclusao-de-

alunos-com-necessidades-especiais.html. Acessado em 08 de jan. de 2019. 

 

 


