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INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Antes de tudo, é importante entender que a tematização

proposta pelo Enem segue aspectos da vida em coletividade

de caráter SOCIAL, CIENTÍFICO, CULTURAL e POLÍTICO.

Isso significa dizer que o candidato versará sobre questões

pertinentes às DESIGUALDADES DA SOCIEDADE, quando

terá de recorrer a TEORIZAÇÕES CIENTÍFICAS acerca do

assunto. Nesse processo, levará em conta o COMPLEXO

CULTURAL no qual está inserida sua crítica, atentando-se

criticamente a FORMA DE ATUAÇÃO DO GOVERNO frente ao

assunto.



INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS

INFORMAÇÕES:

 Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem

impedimento de longo prazo de natureza física, mental,

intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015.
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INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS

ESTRUTURANDO O TEXTO: (Contra-argumentação)

Em nome de sua diversidade, o Estado brasileiro se autointitula

um país de todos; diverso e igualitário, portanto. Contudo, ao se

observar a realidade social das pessoas com necessidades

especiais, nota-se que esse discurso é meramente falacioso, uma

vez que cadeirantes, cegos, surdos ou downs enfrentam

inúmeros desafios ainda. Essa realidade, no entanto, pode ser

mudada por meio do cumprimento efetivo da Lei Brasileira de

Inclusão da Pessoa com Deficiência por parte dos poderes

executivo e judiciário e, também, pelo povo brasileiro, o que

diminuiria o abismo existente entre o que preconiza o Governo e

pratica a sociedade.



INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS

ARGUMENTOS:

 1° Parágrafo – Ainda que o país já a tenha aprovado, vê-se

que a pessoa especial não tem seus direitos respeitados no

social, como é o caso do direito à preferência, vagas de trabalho

etc.

Exemplo: empresa Coca-cola que, recentemente, foi multada

em 250 mil reais por não contratar pessoas deficientes.

 2° Parágrafo – A execução penal acerca do problema ocorre

timidamente, além de ter pouca divulgação.

Caberia aqui a citação de uma pesquisa.

 Solução: A educação do respeito aos direitos e a execução

das penalidades previstas por lei.


