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PROPOSTA DE REDAÇÃO – 1ª e 2ª SÉRIES: 
 

Texto I 
 
Já é consenso: o capacitismo é uma forma de preconceito com pessoas com deficiência, e está enraizado na soci-
edade. Como o termo diz, envolve uma pré-concepção sobre as capacidades que uma pessoa tem ou não, devido a 
uma deficiência, e geralmente reduz uma pessoa a essa deficiência. Na prática, o capacitismo não envolve apenas 
termos ofensivos, olhares de julgamento ou invasões de privacidade. Ele está ligado à uma ausência de pessoas 
com deficiência em diversos espaços da sociedade. Dados do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) de 2010 apontam que cerca de 24% da população - 46 milhões de brasileiros - têm algum tipo de defici-
ência, outro levantamento do IBGE, com outra metodologia, aponta que existem 13 milhões de pessoas com defici-
ência (pouco mais de 6% da população brasileira) no Brasil. No mercado de trabalho, porém, existem apenas 440 
mil profissionais com deficiência em trabalhos formais. 

MALAR, João Pedro. 

Disponível em: https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,capacitismo-pessoas-com-deficiencia-explicam-o-que-e-e-como-evita-

lo,70003478130, adaptado. 

Acesso em 9.ago.2021. 
 
Texto II 
 

 
 
Dia 3 de dezembro é o Dia Internacional da Pessoa dom Deficiência. A data foi instituída pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em outubro de 1992. A partir de então, anualmente, é estimulada uma reflexão sobre os 
direitos da pessoa com deficiência em âmbito mundial. Os principais objetivos são conscientizar a sociedade para a 
igualdade de oportunidades a todos os cidadãos; promover os direitos humanos; conscientizar a população sobre 
assuntos de deficiência; celebrar as conquistas da pessoa com deficiência e pensar a inclusão desse segmento na 
sociedade, para que ele influencie os programas e políticas que o afetem. Segundo a terapeuta ocupacional e as-
sessora de Políticas para o Autismo da Sespa, Paloma Mendes, o capacitismo abrange qualquer forma de precon-
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ceito social contra pessoas com deficiência, seja ela deficiência física, visual, auditiva, intelectual, de aprendizagem, 
entre outras. “Geralmente podem ser vistos em comentários aparentemente inocentes ou julgamentos conscientes 
com intenção de ofender ou prejudicar a pessoa com deficiência”, afirmou. 

VILANOVA, Roberta. 
Disponível em: https://agenciapara.com.br/midias/2020/grandes/up_ag_23759_80bfc4c6-d18c-9ede-b0bb-c2b04b878a70.jpg, adaptado 

Acesso em 9.ago.2021. 
  

 
Texto III 

 
Tira de Alexandre Beck. 

Disponível em: https://www.facebook.com/maragabrilli/photos/a.224374950945753.49893.215275598522355/616447951738449/ 

Acesso em 9.ago.2021.  

 
 
 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO: A partir do material de apoio e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, sobre o te-
ma: “Caminhos para erradicar o capacitismo da sociedade contemporânea”. Apresente proposta de interven-

ção social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de maneira coerente e coesa, argu-
mentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
 


