
	

	

 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 

formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema,  
“De que forma o esporte pode contribuir para uma transformação social efetiva?” apresentando 
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 I 

Quando o esporte transforma vidas 
Rio de Janeiro, 30 de março de 2012 – A deficiência auditiva nunca impediu Bruna Alvarenga, 15 anos, de fazer o 
que ela mais gosta: praticar esportes. Na verdade, fazer judô e jogar vôlei e futebol têm ajudado Bruna a se 
desenvolver e a superar barreiras. Uma delas foi o trauma sofrido com a tragédia ocorrida em sua escola no ano 
passado. Um ex-aluno invadiu o colégio Tasso da Silveira com uma arma e assassinou 12 estudantes. Bruna não 
gosta de tratar desse assunto. Mas seus olhos brilham quando perguntamos sobre seu tema favorito. Por meio da 
prática esportiva, Bruna ficou mais confiante e tem participado de iniciativas para melhorar as condições de vida de 
outros adolescentes com deficiência.    
http://www.unicef.org/brazil/pt/activities_23005.htm 
 

Texto II  
Esporte fortalece a identidade Cultural 
Tendo o sol e milhares de cara pálidas como testemunhas e a permissão da natureza amazônica, 700 índios, 34 
etnias de 25 tribos exibiram suas habilidades esportivas demonstrando união e valorização da cultura indígena, de 
15 a 21 de outubro de 2000 na Praia do Tucunaré. Foi a terceira versão dos Jogos Indígenas, realizada em Marabá, 
região sudeste do Pará, a 600 km de Belém. Durante sete dias de festa o cachimbo da paz ficou aceso entre 30 
nações indígenas de 8 estados brasileiros. O alimento mais consumido foi o esporte interagindo em suas interfaces 
nas áreas da saúde, educação, cultura e lazer neste congraçamento de etnias às margens do Rio Tocantins. O 
evento naquela região foi mais uma demonstração do fortalecimento da cidadania do índio brasileiro tendo a cultura 
como referencial maior e a "preparação de uma equipe indígena à participação nas Olimpíadas Indígenas Mundiais, 
que ocorrerá na Grécia em	2004. A realização da I Taça das Nações Indígenas de Futebol e a busca de parcerias, 
junto à iniciativa privada e a descoberta de novos valores para as competições de alto rendimento, onde há boas 
perspectivas aos povos indígenas" diz Carlos Terena, coordenador dos Jogos. Os dois primeiros Jogos Indígenas 
realizados em Goiânia (97) capital de Goiás e em Guaíra (99) no Estado do Paraná, plantaram raízes que 
frutificaram em Marabá na formalização de propostas ao futuro do desporto das nações Indígenas. 
http://www.orm.com.br/tvliberal/revistas/verpara/edicao7/indios.htm 

 

Texto III	 
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