
 
 

 

MOBILIDADE DO DEFICIENTE FÍSICO NO BRASIL 
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
A redação que apresentar cópia dos textos desta proposta de redação terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de 
correção. Receberá nota zero a redação que desrespeitar os direitos humanos; apresentar menos de sete linhas; fugir ao tema ou que não 
atender ao tipo dissertativo-argumentativo ou apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

 

TEXTO 1 
Segundo dados do último Censo Demográfico divulgado pelo 
IBGE, no Brasil existem 45 milhões de pessoas com algum tipo 
de deficiência. No papel, à obtenção de informação e à livre 
circulação e punições para atitudes discriminatórias contra a 
pessoa com deficiência são protegidas pela nova legislação, 
chamada de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Lei 13.146/2015 – antigo Estatuto da Pessoa com Deficiência), 
que entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2016.  
 
A nova legislação traz várias garantias dos direitos às pessoas 
com deficiência. Entre essas garantias, a normas para garantir a 
circulação em locais de uso público e privado, além de iniciativas 
como a inserção da tradução em libras na programação da TV e 

a impressão de livros em braile. Porém do papel para a realidade, os degraus são GRANDES. 
 
Disponível em: http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/blog/mao-na-roda/post/realidade-da-mobilidade-urbana-
mobilidade-e-acessivel.html 

TEXTO 2 
O Brasil tem 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. 45 milhões de pessoas que, como qualquer cidadão, têm o direito e a 
necessidade de ir e vir. A mobilidade não se trata só do tipo do transporte, mas também do planejamento urbano que propicia esse 
deslocamento. E são estes os dois fatores, o meio de transporte e o planejamento urbano, que aparecem como vilões para o cidadão 
deficiente brasileiro quando se pensa em acessibilidade. 
 
Em dois meses, analisamos 1.607 posts nas redes sociais que falavam sobre a deficiência associada à mobilidade urbana. Os principais 
temas percebidos são a acessibilidade, o transporte público e a intolerância com o deficiente. 
Disponível em: https://www.comunicaquemuda.com.br/dossie-mobilidade/deficiencia-x-mobilidade-urbana/ 
 

TEXTO 3 
Várias. Os produtos vão desde softwares até artigos de robótica. O desenvolvimento tecnológico não revolucionou apenas o mercado de 
eletrônicos mas também vários equipamentos utilizados por pessoas com deficiência física e motora. “A tecnologia evolui para tornar a 
vida das pessoas, em geral, mais fácil e agradável. Para os portadores de deficiência, ela chegou para tornar as coisas possíveis, 
transformando a incapacidade em ação”, ressalta Rita Barch, diretora do Assistiva – Tecnologia e Educação. Atualmente, existem diversas 
empresas especializadas em adaptação e fabricação de equipamentos para lá de inovadores. No Brasil, existe até uma lei que incentiva o 
fomento da tecnologia de bioengenharia nacional e a importação de produtos que promovam a inclusão social de pessoas com deficiência. 
Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quais-tecnologias-sao-desenvolvidas-para-ajudar-pessoas-com-deficiencia/ 
 

MOBILIDADE É UM GRANDE PROBLEMA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
https://www.youtube.com/watch?v=ZBksOhvCh3k 
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