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REDAÇÃO

Tema
“Desafios para o desenvolvimento rural sustentável no Brasil”
TEXTO I
De acordo com o II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), a construção de uma nação soberana reside no
desenvolvimento do meio rural assentado na Reforma Agrária e no fortalecimento da agricultura familiar. Sabemos que a
ação compartilhada do Estado e da sociedade civil é capaz de desconcentrar a propriedade da terra, alterar a estrutura
agrária, criando condições para a eficácia das políticas de fomento à produção, de garantia da sustentabilidade
ambiental e de universalização do acesso a direitos.
A grande concentração de terras dá origem a relações econômicas, sociais, políticas e culturais que dificultam
um desenvolvimento que combine a geração de riquezas, crescimento econômico, justiça social e cidadania para a
população rural. [...] A combinação do latifúndio com políticas agrícolas e padrão tecnológico excludentes produziram o
empobrecimento dos agricultores, que, em muitos casos, resultou na perda de suas propriedades, na migração para as
cidades imaginadas como alternativa de sobrevivência, na perda de biodiversidade e na contaminação de rios e pessoas
pelo uso de agrotóxicos. Tais consequências mostram que se trata de um modelo insustentável do ponto de vista
econômico, social e ambiental.
Fonte: BRASIL. MDA. INCRA. II. Nacional de Reforma Agrária: paz, produção e qualidade de vida no meio rural. 2004, p.
13. (Texto adaptado).

TEXTO II
A modernização do campo, através do uso intensivo de máquinas agrícolas, adubos químicos e agrotóxicos
trazem inúmeros problemas para o meio ambiente. Um deles é o desmatamento, com a derrubada da vegetação original
da área, eliminando a biodiversidade ambiental. No caso da agricultura moderna, baseada no latifúndio isso se torna
mais grave porque as árvores atrapalham a ação dos tratores e das máquinas agrícolas. O desmatamento também
extermina os animais que dependiam da vegetação natural e, além disso, os próprios trabalhadores e o gado ficam sem
sombras para abrigarem-se do sol quente, nos dias de verão.
O uso excessivo de adubos químicos provoca outras alterações ambientais negativas: com as chuvas, boa parte
delas é carregada até os rios, que ficam poluídos; outras vezes, a água pluvial infiltra-se no subsolo, levando até o
lençóis de água subterrâneos elementos como cobre, nitratos, fosfatos, etc., que comprometem a qualidade da água
usada para o abastecimento de grupos humanos. E, apesar disso, despreza-se o uso de adubos orgânicos
(excrementos, restos de vegetais, etc.), melhores e menos poluidores, dando-se preferência aos químicos, que muitas
vezes são fabricados a partir do petróleo.
A agricultura familiar, baseada no uso de adubos orgânicos, é um contraponto a esse modelo de
desenvolvimento do campo que degrada o meio ambiente, pois não contamina os rios, o solo e, além disso, produz
alimentos saudáveis a serem consumidos pela população. O uso das técnicas agroecológicas também evitam o
desmatamento e possibilita que os trabalhadores do campo sejam vítimas do veneno aplicado às plantações. Porém, a
agricultura familiar não é, muitas vezes, tratada como uma política de “interesse maior” por parte do Estado brasileiro,
pois não recebe o devido incentivo para seu crescimento e fortalecimento.
Fonte: VESENTINI, José William. Brasil: Sociedade & Espaço. Geografia do Brasil. São Paulo: editora Ática, 1999.(Texto
adaptado).
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TEXTO III

“A superexploração do ambiente pelo agronegócio
causa vários impactos ambientais, que devem ser
contidos por meio de um desenvolvimento sustentável
da economia”.

Fonte: Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/impactos-ambientais-causados-pelo-agronegocio-no-brasil.htm. Acesso em: 11 de
nov. 2018. (Texto adaptado)

PROPOSTA DE REDAÇÃO
Com base na leitura dos textos motivadores (textos I, II e III) e nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, escreva um texto dissertativo sobre o tema “Desafios para o desenvolvimento rural sustentável no Brasil”,
apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos e o meio ambiente. Elabore, organize e
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista.
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