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Prof. Viviane 
 

Interpretação do texto dissertativo-argumentativo 
 
Leia este texto e responda às questões a seguir: 
 

Evasão escolar, crianças nas ruas ou abandono de idosos são mazelas sociais que podem ser amenizados 

pelo trabalho voluntário. Essa atividade importante teve um aumento nos últimos anos, contudo ainda é preciso 
intensificá-la, visto que ela traz benefícios tanto para a sociedade quanto para o indivíduo que se dispõe a 

ajudar. Assim, é necessário adotar medida para incentivar o voluntariado a fim de se construir uma sociedade 
cada vez melhor. 

O trabalho voluntário pode ser realizado de diferentes maneiras para minimizar problemas sociais. Um 
exemplo disso é um professor dedicar um pouco do seu tempo para ensinar uma criança com dificuldade de 

aprendizado para que esta melhore seu rendimento escolar e possa ficar mais interessada pelos estudos. Esse 
tipo de ajuda pode trazer bons resultados, como a diminuição do abandono da escola por crianças e 
adolescentes. Outra forma de realizar o voluntariado é um educador físico promover aulas esportivas para 
crianças carentes a fim de ocupar o tempo ocioso delas. Essas crianças saem das ruas, e isso pode diminuir a 
possibilidade de elas se envolverem com drogas ou com a criminalidade. Além disso, o voluntário pode visitar 
asilos e levar alegria aos idosos dando-lhes atenção e carinho . Com isso, o número de idosos que sofrem com 
problemas desde a sensação de abandono até depressões severas poderá diminuir consideravelmente. 

Além disso, o voluntariado é vantajoso para aquele que o realiza. Um aspecto é a possibilidade de   
crescimento pessoal de quem trabalha voluntariamente, já que essa atividade pode amadurecer o indivíduo, 
pois quando ele se depara, por exemplo, com dificuldades da periferia tende a valorizar o que possui, 
aprendendo a ser menos consumista e mais consciente de suas reais necessidades. Outro aspecto é que o 

voluntariado pode promover o aperfeiçoamento profissional, uma vez que é possível aprender novas 
habilidades, pois diferentes competências são compartilhadas em uma ONG, além de desenvolver o senso de 
trabalho em equipe. Somado a isso, o voluntário também tende a se tornar mais proativo, visto que está 

lidando com uma realidade de tomar iniciativas para resolver diferentes problemas. Tudo isso é intensificado 
pelo maior dos benefícios, satisfação pessoal em ser útil a alguém. 
a) Qual é o tema abordado na redação? 
b) Qual é o posicionamento do autor sobre o tema? 
c) A introdução antecipa o que será trabalhado no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2? 
d) Quais são os exemplos de trabalho voluntário no desenvolvimento 1 e quais são as vantagens 

proporcionadas pelo trabalho voluntário? 
e) Quais são as vantagens do trabalho voluntário para quem o realiza? 
f) Escreva uma conclusão para esse texto considerando o que foi desenvolvido. 
 
 


