
O sucesso vem da escola ou do esforço individual? 
 

Texto motivacional I 
Pátria educadora 
Ao menos um a cada cinco estudantes no 3º ano do ensino fundamental da escola pública não atinge níveis 
mínimos de alfabetização em leitura, escrita e matemática. Esse número foi obtido com base nos dados da ANA 
(Avaliação Nacional de Alfabetização), divulgados nesta quinta (17) pelo MEC (Ministério da Educação). A ANA 
é uma avaliação diagnóstica para o Pnaic (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa). O MEC 
apresentou os resultados da ANA em percentuais por nível de proficiência (o quanto os alunos sabem): em 
leitura, 22,21% estão no nível 1 -- o que significa que 1 a cada 5 alunos não está no padrão mínimo. Na área de 
escrita, 34,46% deles estão nos níveis 1, 2 e 3 de escrita -- ou seja, 1 a cada 3 estudantes não atende o padrão 
mínimo. Já em matemática, o resultado é mais dramático: 57,07% estão nos níveis 1 e 2.  
Fonte:https://educacao.uol.com.br/noticias/2015/09/17/pnaic-1-a-cada-5-alunos-de-8-anos-nao-esta-alfab
etizado.htm 

 

Texto motivacional II 
Apoio dos pais 
Filho de pedreiro e de catadora de castanhas, o estudante de direito Ismael do Nascimento Silva, 25, emocionou 
quem estava presente na colação de grau dele ocorrida em Teresina (PI), na noite da última sexta-feira (11). O 
jovem subiu no tablado da área de entrega do diploma carregando um banner destacando a origem humilde da 
família. "O filho do pedreiro com a catadora de castanhas também venceu", dizia a faixa com a hastag 
#MeusPaisMeusHeróis. A história de superação de Silva ganhou as redes sociais no fim de semana com a 
divulgação das fotos da formatura pela empresa que registrou as imagens. (...)"Meus pais me deram 
oportunidade para que eu conseguisse me formar em direito. Apesar de não terem condições, me deram 
assistência financeira para me manter no curso. Os dois entraram na colação de grau comigo porque são meus 
maiores exemplos de humildade, honestidade, dedicação e amor", afirmou o novo advogado. 
 
Fonte:https://educacao.uol.com.br/noticias/2015/09/14/filho-de-pedreiro-e-catadora-se-forma-em-direito-e
-homenageia-pais-no-pi.htm 
 
 
 

Texto motivacional III 
Estudando atrás das grades 
Sob aplausos de aproximadamente cem pessoas, Venilton Leonardo Vinci, 55, tornou-se, na quinta-feira (3), o 
primeiro detento do Estado de São Paulo a conseguir formação de nível superior exclusivamente em regime 
fechado. Formado em pedagogia, Vinci terminou o ensino médio atrás das grades e, graças a uma parceria com 
uma universidade que oferece a modalidade de ensino à distância, conseguiu o diploma. O próximo passo, 
segundo ele, é iniciar a pós-graduação. A cerimônia de colação de grau ocorreu na Penitenciária 1 de Serra 
Azul, presídio de segurança máxima no qual Vince é interno. "Só me resta agradecer. Primeiramente, a Deus. 
Depois, à direção desta unidade, que acreditou na educação e, principalmente, ao ser humano. Quero ser o 
espelho de uma nova realidade, pois hoje me torno um pedagogo", disse ele, logo após receber o diploma e ser 
ovacionado por parentes, colegas de presídio e professores. 
Fonte:https://educacao.uol.com.br/noticias/2015/09/08/detento-e-o-primeiro-de-sp-a-obter-ensino-superio
r-dentro-da-cadeia.htm 
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Texto motivacional IV 
Campeã em evento mundial 
A brasileira Alice Cunha da Silva, de 25 anos, foi a vencedora da Nuclear Olympiad (Olimpíada Nuclear, em 
tradução livre), evento mundial voltado a estudantes que estejam interessados no desenvolvimento global de 
técnicas nucleares. A jovem cursa o quinto e último ano da faculdade de engenharia nuclear, na UFRJ 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro), e foi classificada com mais quatro pessoas para a fase final da 
olimpíada, realizada nesta quinta-feira em Viena, na Áustria. O primeiro desafio da estudante foi produzir um 
vídeo de até um minuto sobre algum assunto relacionado à área. Para cumprir a tarefa, Alice se inspirou em um 
drama familiar. "Minha avó tem câncer e passou por tratamentos nucleares para se curar. Esse tema estava 
extremamente perto de mim e da minha família. Não tinha como eu fazer um vídeo sobre outra coisa", explicou 
em entrevista realizada em julho deste ano. Até o fechamento do texto, o vídeo da estudante havia sido 
visualizado 32.032 vezes. O vídeo foi avaliado e Alice passou para a última etapa, onde precisou fazer uma 
dissertação sobre a produção de radioisótopos e apresentar para os juízes da competição. 
Fonte:https://educacao.uol.com.br/noticias/2015/09/17/brasileira-vence-final-mundial-de-olimpiada-nucle
ar.htm 
 
 
 

 

A partir da leitura dos textos motivadores 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 “O sucesso vem da escola ou do esforço            
individual?” 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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