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Texto 1 

Sem braço, goleiro pega pênalti em final amadora e ganha fama: "Quero incentivar as pessoas" 

Aos 16, amazonense Emanoel "Buffon", que nasceu sem o braço esquerdo, ajudou seu time a ser 

vice-campeão de torneio amador. Se a limitação poderia ser um obstáculo, Buffon desconstrói a narrativa 

de forma cinematográfica: foi titular em todas os jogos do campeonato e pegou duas cobranças na disputa 

por pênaltis - após empate em 2 a 2 no tempo normal. Ainda assim terminou vice-campeão. A campanha 

até a decisão foi praticamente perfeita, com apenas um gol sofrido em quatro jogos. Agora ele quer usar 

dessa fama para incentivar pessoas na mesma condição: “É gratificante saber que posso incentivar. 

Muitos têm potencial e, por mais que olhem para si desacreditados, nunca será um problema. Quero que 

outros vejam e se inspirem”. Emanoel Buffon foi considerado um dos melhores da posição no torneio. Rui 

Vasconcelos, seu treinador, afirmou que, desde sua chegada, o time evoluiu. Saiu do meio da tabela para 

a segunda colocação. 

Adaptado de Mansur (2018), disponível em: https://globoesporte.globo.com/am/futebol/noticia/sem-braco-

goleiro-pega-penalti-em-final-amadora-e-ganha-fama-quero-incentivar-as-pessoas.ghtml 

 

Texto 2 

Preconceito, dificuldade e talento: conheça Amandinha, a melhor do mundo no futsal 

Com apenas 24 anos, Amandinha já foi campeã mundial de futsal em três oportunidades e foi eleita 

a melhor jogadora do mundo por cinco vezes consecutivas. “Meus primeiros passos foram numa quadra 

no fim da minha rua. Fui chamada para jogar no projeto do professor André, que foi o meu primeiro 

técnico. Era uma escolinha de futsal para meninos. Quando fui para a minha primeira competição, os 

outros times não quiseram me aceitar. Não queriam enfrentar um time que tinha uma menina. O André 

lutou por mim e fez com que eu jogasse. Hoje estou aqui contando essa história para vocês”. 

Paralelamente à carreira de jogadora, Amanda ainda encontrou tempo para cursar fisioterapia: “Quero abrir um 

outro campo profissional, porque não sei como será o meu futuro”. Apesar das vitórias, o futsal feminino segue 

com um investimento bem mais modesto que o masculino. 

Adaptado de Coelho, Dilascio e Veloso (2019), disponível em: 

https://globoesporte.globo.com/futsal/noticia/preconceito-dificuldade-e-talento-conheca-amandinha-a-

melhor-do-mundo-no-futsal.ghtml 

 

Após a leitura do texto, responda as questões a seguir de acordo com as orientações: 

NOTA 
(até 3,0 pontos) 

AVALIAÇÃO EM GRUPO – ‘ESPORTE E PRECONCEITO’ 

https://globoesporte.globo.com/am/futebol/noticia/sem-braco-goleiro-pega-penalti-em-final-amadora-e-ganha-fama-quero-incentivar-as-pessoas.ghtml
https://globoesporte.globo.com/am/futebol/noticia/sem-braco-goleiro-pega-penalti-em-final-amadora-e-ganha-fama-quero-incentivar-as-pessoas.ghtml
https://globoesporte.globo.com/futsal/noticia/preconceito-dificuldade-e-talento-conheca-amandinha-a-melhor-do-mundo-no-futsal.ghtml
https://globoesporte.globo.com/futsal/noticia/preconceito-dificuldade-e-talento-conheca-amandinha-a-melhor-do-mundo-no-futsal.ghtml


 

1.a) Pesquise diferentes definições sobre o significado da palavra preconceito (no mínimo duas); 

1.b) Analise as definições e escreva nas linhas abaixo a resposta para a seguinte questão: O que significa 
preconceito e quais os seus tipos?  

1.c) As respostas devem misturar elementos retirados das duas fontes de pesquisa com a escrita de 
autoria do próprio grupo (sem copiar/colar frases pegas na internet); 

1.d) Qualquer fonte pesquisada utilizada deverá ser colocada ao final da resposta, como no exemplo:  

Site: http://www.cp2.g12.br/ Acesso: 12/08/2019. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fontes:  

 
 
2) Na nossa sociedade, muitas atividades são consideradas como masculinas e outras como apenas 

femininas. No entanto, na maioria das vezes, isto não é realidade. A frase: “futebol é coisa de homem” é 

um exemplo. Esta frase ainda é atual no Brasil? Quais os outros tipos de atividades que vocês percebem 

que são consideradas pela nossa sociedade como possíveis de serem realizadas por apenas um sexo? 

 
 

 

 

 
 
3) Relacione os tipos de preconceito sofridos pelos personagens dos textos com preconceitos que vocês 

presenciaram nas aulas de Educação Física ou na prática de atividades físicas e esportes na sociedade. 

Discutam em grupo como podemos combater esses preconceitos para tornar as atividades físicas mais 

inclusivas a todas as diferenças, dando exemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


