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Proposta de Redação  

 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 

portuguesa sobre o tema “A importância do desenvolvimento sustentável no Brasil”, 

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.   

 

TEXTO I 

 
Único cenário viável para a humanidade é o desenvolvimento sustentável 

Nossa base de sustentação alimentar e econômica está sendo destruída, alega especialista 

Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) aponta o risco de extinção de quase 1 milhão de espécies da fauna e 

da flora: 559 dos 6.190 animais e plantas domesticados foram extintos, até 2016, e outros mil estão ameaçados. Plantações 

selvagens, importantes para a sobrevivência do homem a longo prazo, também estão ameaçadas. Tudo isso apesar dos 

esforços das populações locais. O documento foi o primeiro a contar com a participação de povos indígenas e aborígenes. 

Eles são ocupantes de um quarto da superfície terrestre, a parcela em que o desenvolvimento econômico deixou menos 

sequelas. Além do mais, o oceano apresenta uma taxa de poluição por plástico dez vezes maior do que nos anos 80, em 

razão da lenta decomposição do material e do aumento do uso de embalagens. Ainda sim, os estudos mostram uma saída 

para essa “sinuca de bico”. 

“A intenção não era apenas assustar. Vários alertas foram feitos, como o Relatório Brundtland e o da ECO-92. O intuito 

não era paralisar as pessoas, mas sim indicar cenários do que pode acontecer, dependendo das opções econômicas e de 

consumo”, afirma Cristina Adams, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), e membro da 

Plataforma Intergovernamental para Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (IPBES), iniciativa da ONU, responsável 

pela pesquisa. “De todas as simulações feitas por software, a única que se mostrou viável, a longo prazo, foi o famoso 

desenvolvimento sustentável”, conta. 

Todos os indicadores ambientais estão diminuindo a uma taxa sem precedentes, segundo a pesquisadora. “São necessárias 

ações urgentes, que envolvem esforços globais dos governos em adotar abordagens integradas de manejo, abordagens 

econômicas integradas entre diferentes áreas e setores da economia, decisões sobre a produção alimentar, de energia, de 

infraestrutura e manejo da biodiversidade de uma forma geral”, declara Cristina. “Não dá mais para avaliar economias 

globais simplesmente pelo crescimento econômico.” 

A diretora-geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), Audrey Azoulay, 

alegou que, “após a adoção deste relatório histórico, ninguém poderá dizer que não sabia. Não podemos mais destruir a 

diversidade de vida. Esta é nossa responsabilidade com as gerações futuras”. 

 
Disponível em: https://jornal.usp.br/atualidades/unico-cenario-viavel-para-humanidade-e-desenvolvimento-sustentavel/ 

 

TEXTO II 

 
 

 

Disponível em: http://pvtribosemcena.blogspot.com/2015/06/tirinha-de-conscientizacao.html 
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TEXTO III 

 
 

O que é preciso fazer para alcançar o desenvolvimento sustentável? 

Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos 

naturais são finitos. 

Esse conceito representou uma nova forma de desenvolvimento econômico, que leva em conta o meio ambiente. 

Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com crescimento econômico, que depende do consumo crescente de energia 

e recursos naturais. Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois leva ao esgotamento dos recursos naturais 

dos quais a humanidade depende.  

Atividades econômicas podem ser encorajadas em detrimento da base de recursos naturais dos países. Desses recursos 

depende não só a existência humana e a diversidade biológica, como o próprio crescimento econômico.  

O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas 

e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem. 

Os modelos de desenvolvimento dos países industrializados devem ser seguidos? 

O desenvolvimento econômico é vital para os países mais pobres, mas o caminho a seguir não pode ser o mesmo adotado 

pelos países industrializados. Mesmo porque não seria possível.  

Caso as sociedades do Hemisfério Sul copiassem os padrões das sociedades do Norte, a quantidade de combustíveis 

fósseis consumida atualmente aumentaria 10 vezes e a de recursos minerais, 200 vezes.  

Ao invés de aumentar os níveis de consumo dos países em desenvolvimento, é preciso reduzir os níveis observados nos 

países industrializados. 

Os crescimentos econômico e populacional das últimas décadas têm sido marcados por disparidades.  

Embora os países do Hemisfério Norte possuam apenas um quinto da população do planeta, eles detêm quatro quintos dos 

rendimentos mundiais e consomem 70% da energia, 75% dos metais e 85% da produção de madeira mundial. 
 

Disponível em: https://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/desenvolvimento_sustentavel/ (Adaptado) 
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