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Instruções: 
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 
linhas. 
3. A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada 
“insuficiente” e receberá nota zero. 
4. A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-
argumentativo receberá nota zero. 
5. A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite 
os direitos humanos receberá nota zero. 
6. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação 
ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas 
desconsiderado para efeito de correção. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO 01. 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, Art. 2°. 
 
A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade 
intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento 
individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os 
outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana 
com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 
ambiental. 
 

 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/escola-de-gestores-da-educacao-
basica/323-secretarias-112877938/orgaos-vinculados-82187207/18695-educacao-

ambiental 
 
TEXTO 02. 

O assunto não sai dos jornais: o Brasil está perdendo áreas verdes. 
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais estima que 17% da Floresta 
Amazônica tenha desaparecido do mapa, aproximadamente 700 mil 
quilômetros quadrados, uma área em que caberiam os estados de 
Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Mas não é só ela: 
93% da Mata Atlântica não existe mais, e o cerrado encolheu 40% nos 
últimos dez anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística. Os fatores que contribuem para esse quadro preocupante 
têm como origem a urbanização, o desmatamento para a abertura de 
estradas e a expansão da agropecuária. 

Além de causar o empobrecimento da biodiversidade e contribuir 
para a concentração de gás carbônico na atmosfera, o fim das 
formações naturais destrói o hábitat de insetos e outros animais, que 
se tornam vetores de doenças, e ameaça os mananciais.  

Na Amazônia, a devastação se intensificou na década de 1970, 
quando o governo estimulou a ocupação da Região Norte, incentivando 
a população de outras localidades a desbravar a floresta. Assim, 
estradas foram abertas para facilitar o acesso. Adriana Ramos, 
coordenadora do Instituto Socioambiental, afirma que 75% da 
degradação ambiental ocorreu numa faixa de 100 quilômetros de 
largura ao longo das rodovias. 

Já o cerrado tem na cultura de soja a principal causa de seu 
desaparecimento. A organização não-governamental Conservação 
Internacional estima que o Brasil pode perder essa formação vegetal 
até 2030 se o modelo de desenvolvimento do país for mantido. Mato 
Grosso concentra a maior área plantada. "A falta da mata original e o 
uso de agrotóxicos agridem os afluentes do Rio Amazonas que nascem 
ali, afetando a quantidade e a qualidade das águas", avisa o biólogo 
Mário Barroso, gerente da entidade. 

 

Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/3145/desmatamento-
no-brasil-o-verde-em-perigo 

 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 03. 

 
 

Parte da história em quadrinho “Chico Bento vai ao Pantanal”. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2017/11/1933925-chico-bento-da-turma-

da-monica-luta-contra-o-desmatamento-no-pantanal.shtml 
 

TEXTO 04. 
Política Nacional de Educação Ambiental - Lei nº 9795/1999, Art 1º. 
 
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais 
o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 
qualidade de vida e sua sustentabilidade. 
 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm 
 

TEXTO 05.  
Conferência Sub-regional de Educação Ambiental para a Educação 
Secundária – Chosica/Peru (1976) 
 
A educação ambiental é a ação educativa permanente pela qual a 
comunidade educativa tem a tomada de consciência de sua realidade 
global, do tipo de relações que os homens estabelecem entre si e com 
a natureza, dos problemas derivados de ditas relações e suas causas 
profundas. Ela desenvolve, mediante uma prática que vincula o 
educando com a comunidade, valores e atitudes que promovem um 
comportamento dirigido a transformação superadora dessa realidade, 
tanto em seus aspectos naturais como sociais, desenvolvendo no 
educando as habilidades e atitudes necessárias para dita 
transformação. 

Disponível em: https://www.mma.gov.br/educacao-
ambiental/pol%C3%ADtica-nacional-de-educa%C3%A7%C3%A3o-ambiental.html 

 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua 
portuguesa sobre o tema “Implementação de educação ambiental no 
Brasil contemporâneo” 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. 
 

 


