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Um caderno temático da Semana 33/2019



Um tema sempre atual, mas sempre 
mal discutido

Falar de Amazônia não é algo exatamente novo ou criativo: é questão de 
necessidade. Você ouve falar disso o tempo todo em telejornais, revistas, 
jornais impressos e sites de notícias. Parece algo onipresente e sobre o qual 
qualquer brasileiro pode falar. Será mesmo? 

Os Cadernos Temáticos da EscreverOnline são revistas semanais que 
discutem temas importantes da atualidade e suas relações com diversas 
áreas do conhecimento. A ideia é dar a você subsídios para entender 
diversos temas e ser capaz de abordá-los com competência na redação do 
Enem e demais vestibulares. 

O tema central de hoje é Amazônia.
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Proposta de 
Redação



Desmatamento da Amazônia e suas 
consequências

Texto 1 

A floresta Amazônica desempenha um papel 
imprescindível na manutenção de serviços 
ecológicos. Abriga mais da metade da 
biodiversidade mundial, representa um terço das 
florestas tropicais do globo, ajuda a manter o 
equilíbrio climático com o processo de evaporação 
e transpiração das árvores, funciona como grandes 
armazéns de carbono, etc. Entretanto, fatores como 
corte ilegal de árvores, queimadas, expansão de 
pastagem e aumento populacional trazem sérias 
consequências à floresta e a todos os seres 
humanos. 

O desmatamento na Amazônia levou o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) a monitorar a região 
desde 1988, em parceria com o Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (Inpe). Outras organizações, 
como o instituto Imazon, também atuam no mesmo 
sentido e atualizam os dados mensalmente. 

As consequências dessa degradação na Amazônia 
podem levar a extinção de espécies de animais e 
vegetais, causa sério desequilíbrio no ecossistema, 
contribui com o aumento da poluição – oriunda, 
sobretudo, das queimadas – e acarreta erosão do 
solo, que passa a ficar desprotegidos com o corte 
de árvores. (Disponível em https://
www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/
conheca-principais-consequencias-desmatamento-
amazonia/. Acesso em 09 ago. 2019)
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Desmatamento da Amazônia e suas 
consequências

Texto 2
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(Disponível em http://geoconceicao.blogspot.com/2015/12/aumento-do-desmatamento-na-amazonia-16.html. Acesso em 09 ago 2019)



Desmatamento da Amazônia e suas 
consequências

Texto 3
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(Acesso em 09 ago 2019)



Desmatamento da Amazônia e suas 
consequências

Com base nos textos acima e no seu conhecimento de 
mundo, escreva um texto dissertativo-argumentativo sobre o 

seguinte tema: 
Desmatamento da Amazônia e suas consequências para a 

sociedade
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Após redigir sua redação, clique aqui para enviá-la aos nossos 
professores para correção.

https://psalm.escreveronline.com.br/premium/enviar-premium


Aprofundamento



BRASIL 60% da Floresta Amazônica 
está no Brasil

AMAZÔNIA
a floresta que se espalha por 9 países

a

5,5 milhões de 
km2

Brasil, Peru, Colômbia, 
Venezuela, Equador, Bolívia, 
Guiana, Suriname, Guiana 

Francesa.

A Amazônia representa mais da 
metade das florestas tropicais 
remanescentes no planeta e 

compreende a maior biodiversidade 
em uma floresta tropical no mundo.



Certo, a Amazônia é importante. E 
agora?



Isso levanta algumas questões…
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• A Amazônia é uma floresta que se 
espalha por vários países, sendo o 
Brasil o mais beneficiado deles. 
Como fica a responsabilidade? É 
proporcional ao território 
ocupado? 

• A comunidade internacional 
sempre teve um interesse na 
Amazônia, sob o pretexto de 
protegê-la. É legítima a 
interferência internacional em um 

território quase todo brasileiro? 
Por quê sim/não? 

• O aumento na atividade de 
agricultura e de pecuária naquela 
região são algumas das causas de 
desmatamento. No entanto, são 
também motores de 
desenvolvimento econômico do 
Brasil. É possível conciliar a 
expansão agropecuária com a 
conservação da Amazônia? Como?

Pense nisso ao definir a sua tese e escolher os argumentos!



Agricultura, 
desmatamento 

e Amazônia

Uma história turbulenta



• Até 1960 - até aqui, o acesso ao interior da floresta era muito difícil 

• Década de 1960 - fazendas começam a se estabelecer. Início de cultivo, corte, queimadas 
 
Problema: o solo da Amazônia só é produtivo por um curto período de tempo. Com o 
desgaste, os agricultores precisam se mudar para novas áreas o tempo todo, que são 
desmatadas para o cultivo. 

• 1991 a 2000 - a área desmatada já atinge 587.000 km2, sendo ocupada por pastagens 
para o gado 

• 2000 a 2005 - a taxa de desmatamento chega a mais de 19 mil km2 por ano 
 
 

• 2025 - previsão de que 75% da floresta tenham sido perdidos, segundo o Banco Mundial 

• 2075 - previsão de que tenham restado apenas 5% de florestas no leste da Amazônia
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A linha do tempo



Para ler, assistir e ouvir
• Documentário “Amazônia, o Despertar da Florestania”. 

Um retrato da coexistência do brasileiro com o seu 
ecossistema rico em diversidade. Focando na Floresta 
Amazônica com visões de especialistas, o documentário 
analisa como o povo lida com a natureza do próprio 
país. 

Algumas referências para construir seu repertório

• Alemanha corta subsídios a projetos diante de 
desmatamento na Amazônia 
O governo alemão anunciou neste sábado (10/8) a 
suspensão de parte de seus subsídios a projetos de 
proteção da Floresta Amazônica, devido ao aumento do 
desmatamento no Brasil

https://www.youtube.com/watch?v=Yf9oohMK_20
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/08/10/interna-brasil,776546/alemanha-corta-subsidios-a-projetos-diante-de-desmatamento-na-amazonia.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2019/08/10/interna-brasil,776546/alemanha-corta-subsidios-a-projetos-diante-de-desmatamento-na-amazonia.shtml


Para usar na redação
Citações, referências e apoio

“Eu sou o que me cerca. Se eu não preservar o que me 
cerca, eu não me preservo.” 

José Ortega y Gasset, filósofo

“A natureza não faz nada em vão.” 

Aristóteles, filósofo



Intervenção? 
De quem?
Em temas de grande alcance, como o discutido 
hoje, pode ser difícil preparar uma proposta de 
intervenção que não caia no clichê ou seja 
genérica demais. Vejamos duas ideias que você 
pode desenvolver em seu texto.



Governo Federal
• Dar continuidade e aplicar iniciativas como o já existente “Plano 

Amazônia Sustentável”PDF, criado em 2008, e que prevê, entre outras 
coisas: 
 
- Promover o desenvolvimento sustentável com valorização da 
diversidade sociocultural e ecológica e redução das desigualdades 
regionais;  
- Combater o desmatamento ilegal, garantir a conservação da 
biodiversidade, dos recursos hídricos e mitigar as mudanças climáticas;  
- Promover a recuperação das áreas já desmatadas, com aumento da 
produtividade e recuperação florestal; 

https://www.mma.gov.br/estruturas/sca/_arquivos/plano_amazonia_sustentavel.pdf


Indivíduos e ONGs
• Promover ações de apoio e arrecadação para ONGs já estabelecidas e 

com bom histórico de atividades, como a SOS Amazônia, “uma 
ONG com a missão de promover a conservação da biodiversidade e o 
crescimento da consciência ambiental na Amazônia. ” 

• Segundo o site oficial, “A Associação SOS Amazônia é resultado de uma 
expressão popular. A entidade foi criada na década de 1980, época em 
que o desmatamento da Amazônia passou a ser divulgado 
internacionalmente e os seringueiros no Acre eram ameaçados por estar 
empatando a devastação das florestas.  ”

http://www.sosamazonia.org.br/conteudo/quem-somos/nossa-historia/


Agora é a sua vez.



• Pegue uma folha de papel e faça um “esqueleto” da sua redação: 

• Na parte da introdução, como você vai contextualizar o tema? Quais 
referências vai usar? Mais importante: qual é a tese que você pretende 
defender? 

• Para o desenvolvimento, esboce alguns argumentos que sustentem a sua 
tese. Analise-os cuidadosamente e selecione dois dos melhores para usar 

• Para a conclusão, pense no fechamento do texto, retomando sempre a 
tese. Esquematize também como será a sua proposta de intervenção. 

• O nome do método que acabamos de descrever é “projeto de texto”. 
Esse é o melhor modo de começar a escrever, porque é como ter a 
habilidade de ver como seu texto vai ficar antes mesmo de começar. Use 
a seu favor!

Começar a redação ainda é um problema 
frequente? Existe método para isso.


