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A partir da leitura dos textos dos textos motivadores e com base
nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija
um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua
portuguesa sobre o tema “A relação entre a responsabilidade
social e os resíduos sólidos 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 um ponto de vista, apresentando proposta de
intervenção que respeite os direitos humanos.
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O documentário “Lixo Extraordinário” retrata a problemática da
falta de responsabilidade a respeito do lixo no Brasil. Apesar de
ter sido filmado no início do século XX, pode-se perceber que o
descarte ainda é um grave problema a ser resolvido. Muitos são os
fatores que contribuem para esse problema no Brasil,entre eles, a
falta de efetivação das leis que regem a política de resíduos
sólidos no país, assim como o consumo exacerbado e a
necessidade de maior investimento em educação ambiental.
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Em primeira análise, é percepitível no país o comportamento
analisado pelo sociólogo Zygmunt Bauman, “Compro, logo existo”,
haja vista que o sistema capitalista vigente na nação prega o
consumismo. Com isso, quanto maior a aquisição de produtos,
maior é a quantidade de lixo; porém sabe-se que é pequeno o
investimento em educação ambiental, o que comprova o baixo
índice de reciclagem por parte da população. Assim, para melhor
desenvolver a responsabilidade social, é urgente investir na
aquisição de conhecimento sobre como reaproveitar.
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Em segunda análise, vale ressaltar a falta de aplicabilidade das leis
governamentais para minimizar as consequências do descarte
inadequado de resíduos sólidos no Brasil. Em 2010, por exemplo, foi
lançada a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) com o objetivo
principal de transformar lixões em aterros sanitários; contudo, poucos
municípios cumpriram a meta, o que confirma a necessidade de
políticas públicas mais eficazes. Além disso, apesar da existência de leis
que proíbem o uso de sacolas plásticas em supermercados e de
canudos, o consumo de plástico ainda é intenso no país. É preciso,
dessa forma, haver mais rigor na aplicação de medidas de proteção
ambiental no país.
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Portanto, é necessária a responsabilidade de todos, poder
público e sociedade, para mitigar os problemas causados pelos
resíduos sólidos no país. Para tanto, é urgente que, por meio de
Parcerias Público-Privadas (PPPs) ocorra a ampliação no número
de aterros sanitários e de indústrias de reciclagem com o intuito
de aumentar o reuso.
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Além disso, é urgente a aprovação, pelo Ministério da
Educação, de um projeto para implantação de uma
disciplina – desde as séries iniciais -, denominada de
“educação ambiental” com o objetivo de desenvolver
projetos pedagógicos, com a participação da família,
sobre como “consumir menos e reaproveitar mais”. A
partir disso, o brasileiro perceberá que o lixo pode ser
extraordinário.
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Tema : Crise da água na atual sociedade brasileira

Para o filósofo Thales de Mileto, a água era considerada a
essência de todas as coisas, o “arché”. No entanto, na
atualidade, apesar da importância para a sobrevivência
humana, esse recurso não é tão valorizado quanto no período
pré-socrático. O Brasil, embora seja o país detentor de maior
potencial de recurso hídrico do planeta, está em crise devido,
principalmente, à negligência estatal e ao descaso da
população para com o consumo desse bem natural.
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