
 
 

 

A IMPORTÂNCIA DO INCENTIVO AO ESPORTE 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 
Dá-se o nome de esporte às atividades físicas realizadas por pessoas que se submetem a regulamentos e participam de 

competições. A prática de esportes beneficia grandiosamente as pessoas e até mesmo a sociedade, pois reduz a 

probabilidade de aparecimento de doenças, contribui para a formação física e psíquica além de desenvolver e melhorar tais 

formações. Na adolescência, as pessoas são influenciadas pelo consumismo, problemas psicológicos, hábitos prejudiciais e 

outros que também influenciam as demais faixas etárias, gerando conflitos internos que desviam valores e aprendizagens 

antes obtidos. É neste processo que o esporte mostra sua grande contribuição à sociedade.    

Disponível em: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao-fisica/a-importancia-do-esporte/6416 Acesso 
em 30/07/2021 

 

TEXTO 2 
A Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) completa 15 anos em 2021. Após série de quatro anos seguidos de aumentos, com direito 

a recorde de arrecadação em 2019, com R$ 309 milhões em renúncia fiscal destinados ao projeto, o ano de 2020 foi de 

incertezas para atletas e projetos que se mantêm via repasse do programa. (...) No entanto, a execução do projeto ainda 

apresenta algumas defasagens estruturais desde a sua implementação, como a concentração regional e por esporte. 

Modalidade mais praticada no país, o futebol é de longe a atividade que mais recebeu investimento em 2019 — último ano 

com balanço divulgado —, cerca de R$ 40 milhões, ou 13% do valor total, seguido pelo tênis, com R$ 25,5 milhões, e pelo 

automobilismo, com R$ 22,8 milhões. A região Sudeste do país recebeu, sozinha, 79% das verbas do programa. 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/esportes/interolimpico/pandemia-desafia-desenvolvimento-da-lei-de-incentivo-ao-

esporte-25018476  Acesso em 30/07/2021 

 

 

 
 

 

 
 Programa Forças no Esporte 
  
https://bit.ly/3xdEqM6  

 

  

 Documentando Direitos | O Esporte como 

um direito 

 https://bit.ly/3lcHGVv 
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