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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
  

   • 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. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I 

 

Quando se fala em inclusão social vem a mente de muita gente o esporte. A prática esportiva é considerada como 
algo muito mais importante do que apenas uma atividade física ou fator de qualidade de vida. O esporte é capaz de unir 
diferenças entre povos e cooperar no processo de inclusão social. Prova disso são os inúmeros projetos de cunho 
social e esportivo desenvolvidos no Brasil. Um deles já tem mais de dez anos de história e tem na natação a sua 
bandeira.  

O Projeto Nadando na Frente, promovido pelo Instituto de Esportes, busca desenvolver ações de incentivo a prática 
esportiva através de programas gratuitos para as famílias e crianças de baixa renda no interior de São Paulo sendo 
realizado em Ribeirão Preto, Pirassununga e Orlândia. 

FREITAS, G. O esporte como ferramenta de inclusão social. Disponível em: https://swimchannel.blogosfera.uol.com.br. Acesso em: 30 ago. 2017 (fragmento).  

 
TEXTO II     

O esporte como ferramenta de inclusão social 
A prática do esporte pode transformar as vidas de muitas crianças e adolescentes, estimulando a superação de 

barreiras e limitações e o crescimento das noções de solidariedade e respeito às diferenças. Quem pratica esportes tem 
a oportunidade de se tornar um cidadão melhor, porque treina também para a vida, para exercer os seus direitos e 
compreender os seus deveres com disciplina e determinação.  

No esporte brasileiro são inúmeros os exemplos de superação, inclusão social e sucesso por meio do esporte. Se 
falarmos sobre futebol, logo lembramos de Ronaldo “Fenômeno”. Nascido na periferia do Rio de Janeiro numa família 
muito humilde, Ronaldo foi descoberto muito cedo e aos 17 anos já disputava sua primeira Copa do Mundo. [...] 

Outro ótimo exemplo é a pivô da seleção brasileira de basquete feminino, Bianca Araújo. A jovem de 18 anos era 
catadora de lixo nas ruas de Santo André, no ABC Paulista, desde os sete anos de idade, ao lado da mãe e do irmão. 
Aos 13 anos foi descoberta por acaso e viu sua vida mudar totalmente de rumo. Hoje, a menina de 1,91m de altura é 
uma das promessas do basquete brasileiro. 

Disponível em: http://www.euamoobrasil.org.br. Acesso em: 30 ago. 2017 (adaptado).                                                                                 
 

 
TEXTO III                                                           TEXTO IV 

Seis meses após os Jogos Olímpicos, os medalhistas sofrem com 
queda nos investimentos federais, dificuldades para atrair novos 
patrocinadores e até demissão pura e simples, como o técnico da 
seleção de futebol, Rogério Micale, que perdeu o emprego apesar do 
ouro inédito. A lista engloba várias modalidades. Até Arthur Zanetti, 
estrela da ginástica artística, está em baixa. Suas dez fontes de renda 
até a Olimpíada foram reduzidas para apenas três. [...] 

O temor também atinge Poliana Okimoto - a primeira mulher 
brasileira a conquistar uma medalha olímpica nos esportes aquáticos 
com o bronze na maratona aquática. No ano passado, tinha sua equipe 
multidisciplinar, financiada pela verba do Plano Brasil Medalhas - 
programa do governo federal - à disposição. Atualmente, conta apenas 
com o auxílio do preparador físico e do fisioterapeuta, ambos pagos do 
próprio bolso. 

 
Seis meses após Olimpíada, medalhistas são demitidos, perdem parceiros e verbas.  

ARIONAURO. Disponível em: http://www.arionaurocartuns.com.br.                                                                                        Disponível em: http://epocanegocios.globo.com. Acesso em: 30 ago. 2017 (adaptado). 
Acesso em: 30 ago. 2017. 

 

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 em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema  

‘‘Esporte como ferramenta de inclusão’’ 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. 
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