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TRANSKRYPCJA TEKSTÓW DO SŁUCHANIA 
 

ARKUSZ I 
 
 

Zadanie 1. 
 
 
Jornalista: Ana Pereira é representante do Instituto Ayrton Senna. Fale-nos do novo 
projecto desta instituição. 
 
Ana Pereira: Como sabe, no próximo ano comemora-se a vida de um brasileiro vitorioso: 
o famoso piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna. Por esta ocasião, durante todo o ano que vem 
pensamos realizar vários eventos no Brasil e fora do país. Todos eles fazem parte de um 
grande projecto denominado Ayrton Senna do Brasil. 
 
Jornalista: Quais dos eventos anunciados pode recomendar como especialmente 
importantes? 
 
Ana Pereira: Acho que entre todos os eventos previstos na programação destacam-se duas 
grandes acções. A primeira delas vai ter lugar em São Paulo, no dia 20 de Março, que é a data 
do início oficial do Ano Ayrton Senna do Brasil. É um grande espectáculo musical para cerca 
de 30 mil pessoas, com a participação de diversos artistas. 
 
Jornalista: Quem são estes artistas? 
 
Ana Pereira: São célebres artistas nacionais e também estrangeiros que querem comemorar o 
grande piloto com a sua música, canto e dança. 
 
Jornalista: E o outro evento? 
 
Ana Pereira: Trata-se da exposição Ayrton Senna com fotos, filmes, troféus, carros, etc. 
A exposição vai ser apresentada no Brasil e depois vai percorrer alguns países no exterior: 
Alemanha, França, Itália e Japão.  
 
Jornalista: Qual é a ideia principal do projecto Ayrton Senna do Brasil? 
 
Ana Pereira: Queremos celebrar um homem que mostrou o lado vitorioso do Brasil. A ideia 
é activar a força interior que todos temos para realizar o nosso próprio potencial e ser um 
vencedor na vida. Além disso, o projecto procura recordar valores de Ayrton Senna como 
determinação, motivação, patriotismo, optimismo. 

 
adaptado de Grande Reportagem, 2003 
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Zadanie 2. 
 
 
2.1.  
A Câmara Municipal de Oeiras preocupa-se pela qualidade do ar. Por isso vai disponibilizar 
gratuitamente bicicletas a todas as pessoas que queiram pedalar pelo passeio marítimo local. 
Hoje à tarde vai decorrer a inauguração do sistema de bicicletas de uso público. 
 
2.2.  
Especialistas na conservação de animais e plantas estão reunidos no Congresso Mundial 
de Parques que se realiza em Durban, na África do Sul. O objectivo do encontro é analisar 
a saúde das Reservas Naturais no mundo e elaborar um plano global sobre a sua conservação. 
 
 
2.3.  
A Organização das Nações Unidas declarou o próximo ano como o Ano Internacional 
do Ecoturismo. É um bom motivo para lembrar o que é Turismo verde. A definição é simples: 
são as viagens e passeios a áreas naturais, na busca de se integrar com a natureza para 
descanso do corpo e da mente. 
 
 
2.4.  
Não custa ser civilizado e limpo. Pode-se ser pobre, mas não precisa ser sujo e deixar lixo por 
toda parte. É triste chegar à praia e encontrar na areia embalagens de plástico, garrafas, latas e 
outros objectos que podem ferir as pessoas. 
 
 
2.5.  
Os Correios do Brasil emitiram uma série de selos postais com o fim de comemorar 
o Dia Mundial do Meio Ambiente. Os selos retratam quatro espécies de aves amazónicas 
de indiscutível beleza, ameaçadas de extinção. 

 

adaptado de Público, 2003; Folha do Meio Ambiente, 2001 
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Zadanie 3. 
 
 

Chamo-me José Santos, tenho 39 anos e sou arquitecto. Sou portador de deficiência física. 
Há dez anos tive um acidente automobilístico e, em consequência, não posso andar. Para me 
locomover utilizo cadeira de rodas. Devo confessar que sinto certas dificuldades que 
a sociedade impõe às pessoas com deficiência física. O problema é que na vida diária 
a sociedade não presta atenção às necessidades e à presença dos portadores deste tipo 
de deficiência.  

Vou contar o que me aconteceu na semana passada. No sábado à tarde decidi tomar um 
café num bar em frente à praia de Ipanema, um dos mais elegantes bairros do Rio de Janeiro. 
Como este bar tem uma rampa de acesso que as pessoas deficientes podem utilizar, entrei 
no local sem problemas. Mas fiquei surpreso quando, sentado à mesa e conversando com um 
amigo, vi um carro estacionar bem em cima da rampa! O carro parou e dele saiu um casal 
de jovens, talvez de namorados. Fui lá falar com os dois e explicar que não era permitido 
estacionar naquele lugar. O casal não ficou envergonhado.  

Esta história confirma as minhas palavras: além de eliminar barreiras urbanísticas 
e arquitectónicas nas vias e edifícios públicos, é preciso mudar atitudes erradas existentes 
nas mentes da sociedade. É importante que os adultos, as crianças e os adolescentes respeitem 
os direitos das pessoas com deficiência física nos lugares públicos. 

  

adaptado de Direitos Humanos no Cotidiano 

 


