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A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o 
tema “Obsolescência programada: implicações ambientais e de comportamento”, apresentando proposta de 
intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argu-
mentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 
TEXTO I 
 
Entende-se por obsolescência planejada – ou obsolescência programada – um processo em que mercadorias são 
fabricadas com o intuito de apresentarem algum tipo de limitação em um tempo predeterminado a fim de que se 
tornem rapidamente obsoletas, aumentando, assim, o consumo.  
Apesar de muito criticada e, em alguns casos, até combatida judicialmente, a obsolescência planejada configura-se 
como um mecanismo para sustentar a sociedade de consumo, ou seja, tem o objetivo de aumentar o consumismo. 
Em termos econômicos, esse aumento reverbera em um crescimento na produção, com maior enriquecimento de 
diversos setores e o aumento da geração de emprego. 
A grande questão é a notória insustentabilidade dessa lógica, apontada por muitos como contraditória, uma vez que 
o crescimento do consumo como forma de sustentação do crescimento da economia é, por si só, um instrumento 
limitado, pois, em algum momento, encontrará o seu esgotamento. 

(Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/obsolescencia-planejada.htm -. Acesso em: 07.10.2021. 
 
TEXTO II 
 
Produtos feitos para não durar para 93% dos brasileiros, os eletroeletrônicos duram menos hoje em dia. A avaliação 
é de que a indústria estimula a substituição. 
 

 
(Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/economia/produtos-feitos-para-nao-durar-eovii6tdglsj8otb616ojxp.  Acesso em:  07out. 2021). 
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TEXTO III 
 
A indústria de tecnologia produz, sozinha, 41 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos por ano, segundo uma 
pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Entre 60% e 90% desses produtos 
caem nas mãos de quadrilhas, que os descarregam ou comercializam ilegalmente. Além de Gana, países como 
Índia e Paquistão são importantes destinos de televisores, celulares e aparelhos de som descartados com a chega-
da das liquidações, porque  [os consumidores] não são bobos, e porque uma semana de preços supostamente lou-
cos é uma oportunidade que não se pode desperdiçar. Tudo pelo último modelo. 
Ainda assim, a prática tem os seus defensores. Eles dizem que uma obsolescência programada controlada, sem 
abusos excessivos, é a fórmula para que o mundo continue funcionando como até agora. E uma fonte de criação de 
emprego. 
Além disso, o avanço tecnológico traz soluções mais ecológicas e eficientes, como poderia ser o caso dos carros 
elétricos. Portanto, a OP (obsolescência programada) poderia ter sentido, argumentam seus partidários. 
O debate está aberto. E dele também participam aqueles que dizem que esse negócio de obsolescência programa-
da é uma teoria da conspiração. Basta um passeio pelo Twitter para ver mais argumentos. Uns dizem que o verda-
deiro problema não são as marcas, mas os consumidores: queremos produtos baratos para usar e jogar fora, e não 
estamos dispostos a pagar o que custariam se realmente fossem de qualidade (e, portanto, mais caros). 

(Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/13/tecnologia/1507894455_001314.html. Acesso em 19 jul. 2020). 
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