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…..........................................................................PROPOSTA..DE..REDAÇÃO 
....A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema
“O  esporte  como  ferramenta  de  inclusão  social  no  Brasil”, 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 

                        "O esporte  é a maior  inclusão social  que existe"                            

....O caminho de sucesso de um atleta por vezes vai além da superação dos limites físicos. É o caso de Davi
Albino, ex-guardador de carros de 29 anos que ganhou a medalha de bronze na luta greco-romana - categoria
98kg - dos Jogos Pan-Americanos de Toronto.                                                                                                              
....“Para mim a Bolsa-Atleta foi uma ferramenta fundamental. Quando passei a receber, não tinha nada. Foi quando
parei de tomar conta de carro”, revelou Davi Albino, em entrevista ao Brasil 2016. “O bolsa atleta ajuda muito as
pessoas a se manterem no esporte”, disse Albino, que hoje recebe o Bolsa Pódio do governo federal.                     
....O atleta relatou que as dificuldades aumentaram quando a mãe perdeu a casa para o tráfico de drogas. Ele
chegou a vigiar carros para ajudar no orçamento doméstico até encontrar uma nova oportunidade por meio da
prática esportiva. Albino contou que o esporte o ajudou a manter o foco e a disciplina, além de afastá-lo de hábitos
como a bebida. “O esporte para mim é a maior inclusão social que tem, você não precisa gastar dinheiro para
entrar. A luta é barata, você coloca um short e vai treinar, descalço mesmo, do jeito que estiver”, opinou o atleta. “O
esporte só tem a acrescentar à vida das pessoas”.                                                            
....Ele descreveu sua experiência no Pan como emocionante. “É a minha primeira medalha, não tenho palavras
para expressar a felicidade, ainda mais com todos da minha família me vendo lutar ao vivo”, disse o atleta. “Me
dediquei ao máximo. No ano que vem tem Olimpíada, espero me classificar e trazer a primeira medalha olímpica
para a luta greco-romana no Brasil”.

                                                                                                                                                              Disponível em: http://www.brasil.gov.br. Acesso em: 27 abr. 2016 (adaptado).
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TEXTO.II                                                             TEXTO III                              

....O esporte tem sido um grande aliado da política nacional na
hora de divulgar uma imagem positiva do Brasil para o mundo.
Desenvolver  o  cidadão  através  de práticas  esportivas  é  um
método que vem dando certo em todo o país. Afinal, não é de
hoje  que  se  escuta  falar  em  crianças  e  adolescentes  que
mudam  suas  vidas  após  participar  de  projetos  sociais.
....A prática esportiva vai muito além das disputas dentro dos
estádios  e  ginásios.  Ao  aliar  esporte  na  rotina  é  possível
permitir,  que  crianças  e  jovens  se  sintam  participantes  da
sociedade,  além  de  possibilitar  que  eles  desenvolvam
habilidades  fundamentais  para  o  desenvolvimento  físico,
psicológico  e  para  o  processo  educacional.      ….

....O  reconhecimento  do  esporte  como  canal  de  socialização  positiva  ou  de  inclusão  social  é  revelado  pelo
crescente número de projetos esportivos destinados aos jovens das classes populares, financiados ou não por
instituições  governamentais  e  privadas.                                          
....Um exemplo a ser citado é o trabalho realizado nos Centros Olímpicos do DF. Mais do que garantir acesso
amplo ao esporte, ao lazer e buscar talentos olímpicos, o projeto consolida o esporte como principal ferramenta de
transformação  do  indivíduo  e  da  sociedade. .                                                        
                                                                                                         TEXTO II – Disponível em: www.ucs.br. Acesso em: 27 abr. 2016.
                                                                                                          TEXTO III – RIBEIRO, J. Inclusão social através do esporte. Disponível em: http://www.esporte.df.gov.br. Acesso em: 27 abr. 2016 (adaptado).

INSTRUÇÕES:
      •  O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
      •  O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
      •  A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas.copiadas  …
….....desconsiderado para efeito de correção.
   Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
      •  tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
      •  fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
      •  apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos.
..   .•  apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto..
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