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Industrialização: Poluição e Desemprego

Na imagem pode-se ver um trabalhador em uma indústria
automobilística.

Causas
Com o aumento do número de indústrias vem o aumento da poluição da água e do ar.
Na poluição da água os rios situados nas áreas urbanas transformaram-se em esgotos que recebem
diariamente os compostos orgânicos (combustíveis fósseis) e os compostos inorgânicos (metais
pesados) que são lançados pelas indústrias. Na poluição do ar, a atmosfera encontra-se poluída pela
utilização de combustíveis fósseis, como carvão mineral, petróleo, veículos.
O ar nas regiões industriais concentra elevadas proporções de gases tóxicos, como o monóxido
de carbono (CO).
Outro problema gerado pela industrialização é com o avanço na tecnologia os seres humanos são
substituídos por máquinas (em indústrias), gerando desempregos.
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Soluções
Uma das soluções seria a educação, ou seja, conscientizar as crianças e adolescentes de que é
preciso uma preocupação com o meio ambiente e estimula-las a achar uma “solução”, ensinar as
crianças a serem adultos conscientes, e não adultos consumistas compulsivos. Outra forma é reciclando
o que consumimos (utilizar materiais recicláveis), Mas existem muitas outras maneiras, como, por
exemplo, abandonar o uso de agrotóxicos na agricultura, não queimar ou derrubar as florestas, fiscalizar
as indústrias para que não joguem gazes poluentes na atmosfera, os navios para que não façam dos
oceanos a sua lixeira, os garimpos para que não poluam os rios com mercúrio, os hospitais para que
incinerem os materiais contaminados etc.

Vídeo
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Desigualdade social e violência

Na imagem pode-se ver a
desigualdade social presente.

Causas
Decorrente, principalmente, da má distribuição de renda, falta de interesse da sociedade, egoísmo,
corrupção, falta de uma educação básica de qualidade, as consequências da desigualdade social no
Brasil são observadas na favelização, pobreza, desemprego, desnutrição, marginalização, violência. O
Brasil está entre os países com maior índice de desigualdade social.

Soluções
A primeira solução, sem dúvida, é o acesso a uma educação pública de qualidade, que atenda à
realidade das populações envolvidas e seja capaz de formar seus sujeitos para uma ação política
comprometida com os interesses coletivos. A educação deve ser vista não apenas como um processo
de formação de mão-de-obra para ser absorvida pelo mercado de trabalho, mas essencialmente como
um processo de formação da cidadania plena, que prepare seus sujeitos para participar ativamente de
todos os espaços políticos, atualmente ocupados quase inteiramente por representantes das classes
dominantes. Além disso, é importante que o acesso ao conhecimento (científico e não-científico) seja
democratizado para que se supere a alienação social, permitindo que a população possa interferir nos
processos produtivos não só no nível do consumo, mas também nos níveis de elaboração, produção e
distribuição de produtos. No fundo, o que queremos dizer é que a superação das desigualdades sociais
caminha junto com a democratização plena da sociedade, portanto lutar por democracia é também
lutar pelo fim das desigualdades.
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Vídeo
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