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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 texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa  
sobre o tema ‘‘Formas de promover uma agricultura sustentável no século XXI’’, 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.

TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO III
Ainda restrita a uma minoria de produtores com 
maior acesso a crédito, tecnologias e assistência 
técnica personalizada, a agricultura sustentável 
tem se mostrado benéfica não apenas para o 
planeta, mas também para o bolso do agricultor, 
reduzindo custos e elevando a produtividade. 
Além dos ganhos de produtividade, outros 
atributos têm levado os produtores a adotarem 
boas práticas no campo. Entre eles, estão o 
pagamento de bônus, um valor a mais que o 
mercado paga para o produto que é feito de forma 
orgânica ou com base em práticas sustentáveis. 
Outro nicho que tem estimulado os produtores 
é a conquista de mercados mais exigentes 
e engajados em causas ambientais, como a  
União Europeia. 

VILARINO, C. Agricultura sustentável reduz custos e eleva produtividade.  
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 27 nov. 2019 (adaptado).

TEXTO IV
Agricultura sustentável é a alternativa para a promoção do progresso e bem-estar no meio rural, 
garantindo melhores condições de vida para a população e a utilização racional e ambientalmente 
correta dos recursos renováveis e não renováveis. Nos últimos anos, a integração dessa 
agricultura aos setores industrial e de serviços visa agregar valor aos produtos e atender às 
exigências crescentes dos consumidores.

UZÊDA, M. C. O desafio da agricultura sustentável: alternativas viáveis para o sul da Bahia. Ilhéus, BA: Editus, 2004 (adaptado).

TEXTO II

TEXTO I
Diante da expansão do modo de produção capitalista durante a revolução industrial, criou-se a 
necessidade de levar o mesmo modelo industrial das linhas de produção e da produção em escala 
ao campo. A demanda por matéria-prima para sustentar a indústria levou os países industrializados 
a propor uma revolução verde no campo. A agricultura tradicional, que priorizava a utilização 
intensiva dos recursos naturais e da mão-de-obra direta, praticada em pequenas propriedades e 
destinada à subsistência da família camponesa, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, iniciou 
um processo de declínio. E, na década de 1960, passou a perder espaço para uma nova agricultura 
chamada ‘moderna’, que se caracterizou pelo vasto uso de insumos externos, utilização de máquinas 
pesadas, mau manejo do solo, uso de adubação química e biocidas.

Agricultura sustentável: os modelos alternativos. Disponível em: https://medium.com. Acesso em: 26 nov. 2019 (adaptado).

Registro de agrotóxicos no Brasil  
Liberação começou a ganhar fôlego a partir de 2016

*Governo anulou em nov. 2019 o registro de um agrotóxico autorizado em 2018. 
Fonte: G1 com dados do Ministério da Agricultura. 
TOOGE, Rikardy. Governo libera mais 2 agrotóxicos inéditos e 55 genéricos.
Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 28 nov. 2019 (adaptado).
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O agrotóxico mais encontrado em frutas e verduras no 
Brasil é fatal para abelhas. Além disso, a Anvisa encontrou 
resíduos de pesticidas em 51% dos produtos testados 
em uma pesquisa realizada no final de 2019.

 
Fonte: Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA),  

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

LEITURA
Como a elogiada ‘agricultura verde’ da Europa pode estar 

prejudicando o meio ambiente no Brasil 
[...] Atualmente, quatro países sul-americanos - Brasil, Argentina, Paraguai 

e Bolívia - produzem metade da soja que é comercializada no mundo. Há 50 
anos, porém, produziam apenas 3%. Esse aumento drástico fez com que, em 
muitos lugares, a vegetação nativa fosse suprimida para plantar soja. [...]

Cristina J. Orgaz. Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 19 dez. 2019 (fragmento).
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para continuar a leitura

Estudo Guiado

VOCÊ SABIA?

DOCUMENTÁRIO

O Veneno Está na Mesa (Direção: Silvio Tendler. Brasil, 2011)
O documentário aborda como a chamada Revolução Verde do pós-guerra acabou com 
a herança da agricultura tradicional. No lugar, implantou um modelo que ameaça a 
fertilidade do solo, os mananciais de água e a biodiversidade, contaminando pessoas 
e o ar. Nós somos as grandes vítimas dessa triste realidade, já que o Brasil é o país 
do mundo que mais consome os venenos: são 5,2 litros/ano por habitante. Apesar do 
quadro negativo, o filme aponta pequenas iniciativas em defesa de um outro modelo 
de produção agrícola.

Disponível em: http://renastonline.ensp.fiocruz.br. Acesso em: 19 dez. 2019 (fragmento).
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PENSADOR9
Hans Jonas (filósofo alemão, 1903-1993)
O trabalho de Hans Jonas concentra-se nos problemas éticos sociais criados pelo desenvolvimento da 
tecnologia. A questão em si nem envolve tanto a tecnologia, mas sim como ela é aplicada hoje. Ou seja, a 
forma sábia de como implementá-la em nossas vidas sem comprometer o bem-estar das futuras gerações. 
Portanto, essa nova ética - além de responsabilidade - exige sabedoria, conhecimento e humanidade.
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Sistemas de Produção Sustentável  
(Agro Sustentável)
Conheça um pouco mais sobre as alternativas 
sustentáveis que oferecem ao produtor, ao 
consumidor e ao planeta um futuro com qualidade 
para todos.

Escaneie o QR code 
para assistir
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