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30 de março de 2018

A integração social da pessoa com
Síndrome de Down
PROPOSTA

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto
dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o
tema: A integração social da pessoa com Síndrome de Down. Apresente proposta de
intervenção, 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
Segundo a Organização das Nações Unidas, o dia 21 de março é celebrado por 193 países ao redor do mundo com eventos
para conscientizar a população e promover a inclusão dos portadores. A data faz alusão à trissomia do cromossomo 21,
que é a alteração genética característica da síndrome.
A ciência ainda não consegue explicar por que, na fase embrionária, alguns indivíduos passam a ter 47 cromossomos no
lugar dos 46 que se formam normalmente. Esse material genético extra provoca uma série de alterações que variam de
pessoa para pessoa, mas que preservam algumas características comuns, como olhinhos puxados, ﬂacidez muscular,
desenvolvimento físico e mental mais lento.
Um exame de ecograﬁa feito entre a 11ª e a 13ª semana de gestação, chamado de Translucência Nucal, pode detectar
sinais de que o bebê tem Síndrome de Down. Muitas mães, no entanto, só descobrem que seus ﬁlhos têm essas
características depois do parto. Geralmente, a notícia causa espanto, medo, dúvidas. Algumas passam por um período de
tristeza denominado "fase de luto". Aos poucos, aceitam a nova realidade e começam a busca por oferecer aos seus ﬁlhos o
melhor que podem em termos de estímulos, desenvolvimento e qualidade de vida.
Fonte: http://www.informamais.com.br/Site/Paginas/21-de-marco-e-o-Dia-Internacional-da-Sindrome-de-Down/1096
TEXTO 2
Fonte:
http://www.radiovideira.com.br/noticia
s/geral/18749/21-de-marco-dia-inter
nacional-da-sindrome-de-down.html

www.projetoredacao.com.br

TEMA DA SEMANA
16 de fevereiro de 2018

TEXTO 3
RIO - O biólogo britânico Richard Dawkins, um dos principais cientistas do mundo no estudo da evolução das espécies,
tornou-se o centro de um caloroso debate sobre o aborto na internet. Ele utilizou sua conta no Twitter para aﬁrmar que
uma mulher, se estivesse grávida de um feto com síndrome de Down, "deveria abortar e tentar novamente. Seria imoral
para trazê-lo para o mundo, se você tem a escolha".
Fonte:
https://oglobo.globo.com/sociedade/saude/richard-dawkins-diz-que-imoral-uma-mulher-dar-luz-um-ﬁlho-com-sindrome-d
e-down-13680998
TEXTO 4
O portador da síndrome de down é capaz de compreender suas limitações e conviver com suas diﬁculdades, "73% deles
tem autonomia para tomar iniciativas, não precisando que os pais digam a todo momento o que deve ser feito." (p12). Isso
demonstra a necessidade/possibilidade desses indivíduos de participar e interferir com certa autonomia em um mundo
onde "normais" e deﬁcientes são semelhantes em suas inúmeras diferenças.Como se sabe, o referencial de pessoas que
vivem segregadas acarreta o desenvolvimento de sentimentos preconceituosos, aumentando a visão de mundo
estereotipado. Neste contexto, a escola especial priva esses indivíduos de expandir suas relações sociais e impede que seus
esforços intelectuais cresçam. O portador da síndrome de down, e todo aquele com necessidades especiais, precisa antes
de mais nada pertencer à sociedade, ser parte integrante e respeitado em suas limitações e alcances.Por outro lado,
"...atualmente, no ensino regular, a criança deve adequar-se à estrutura da escola para ser integrada com sucesso. O correto
seria mudar o sistema, mas não a criança. No ensino inclusivo, a estrutura escolar é que se deve ajustar às necessidades de
todos os alunos, favorecendo a integração e o desenvolvimento de todos, tenham NEE ou não" (Schwartzman, p253)
Fonte: http://www.profala.com/artsindrome8.htm

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO TEXTO

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
- Tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “insuﬁciente”.
- A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
- Apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
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SOBRE O PROJETO REDAÇÃO

O Projeto Redação cá está para ajudá-lo a
realizar o seu sonho. Acreditamos na
colaboração mútua como meio de evolução e
nossa proposta é trabalharmos de forma a
orientar sua experiência com temas e
avaliações que sejam as mais próximas
possíveis do Enem.

