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RESUMO
CHAVES, Alessandra Aparecida Pereira. Consumo e meio ambiente na modernidade:
dimensões educacionais e tecnológicas. 2019. 223 f. Tese (Doutorado em Tecnologia e
Sociedade). Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade. Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba, 2019.
Ao identificar os discursos e fatores que se interpuseram na composição dos padrões de
consumo da sociedade moderna, analisou-se a modernidade em uma dimensão que ultrapassa
a história e as fronteiras das nações. As representações de mundo veiculadas pelas mídias e
pelo ambiente escolar justificam a renovação de pensamento, as formas de viver, o consumo e
a constituição histórico-social do futuro. Por isso, foi indispensável fazer um levantamento do
papel das tecnologias, da educação, cultura, neurociência e técnicas de marketing para
constatar a complexidade do tema. Foram acrescentadas pesquisas em documentos físicos e
virtuais como jornais, revistas, livros e normas. Diante das posturas teóricas, os termos foram
tomados em sentido mais amplo, remetendo à pluralidade dos aspectos e das dimensões das
experiências humanas. Além disso, desenvolvem-se as ideias sobre a natureza do problema da
pesquisa, seus objetivos e finalidade, justificando e explanando sob qual referencial teórico os
assuntos foram tratados. A metodologia utilizada para coleta e tratamento dos dados foi
exploratório-descritiva, aplicação de questionários e observação das atividades desenvolvidas
com estudantes de escolas municipais da cidade de Curitiba-PR. Dois cursos de extensão
universitária com adultos e atividades com crianças foram desenvolvidos para abrir as
discussões sobre consumo e consumismo. A Tese deu relevância ao papel da educação para
disseminar as reflexões interdisciplinares sobre o consumo na modernidade, mudanças de
hábitos, preservação e conservação ambiental. Contudo, é necessário que o desejo por
transformações permeie os atos e ultrapasse as barreiras do trabalho com material reciclável e
hortas escolares com o intuito de expandir os diálogos com os conteúdos curriculares.
Palavras-chave: Consumo; meio ambiente; modernidade; educação; tecnologia.

ABSTRACT
CHAVES, Alessandra Aparecida Pereira. Consumption and environment in modernity:
education and technology approaches. 2019. 223 f. Dissertation (PhD in Technology and
Society). Programa de Pós-Graduação em Tecnologia e Sociedade. Universidade Tecnológica
Federal do Paraná, Campus Curitiba, 2019.
By identifying the discourses and factors that interposed in the composition of consumption
patterns of modern society, we analyze modernity in a dimension that goes beyond the history
and borders of nations. The world representations conveyed by the media and the school
environment justify the thought renewal, the ways of living, the consumption and the
historical and social constitution of the future. It was important therefore to make a survey of
the role of technologies, education, culture, neuroscience and marketing techniques to verify
the complexity of the topic. Research has been added on physical and virtual documents such
as newspapers, magazines, books and rules. In view of the theoretical positions, the terms
were taken in a broader sense, referring to the plurality of aspects and dimensions of human
experiences. In addition, ideas about the nature of the research problem, its objectives and
purpose are developed, justifying and explaining under what theoretical framework the
subjects were treated. The methodology used to collect and treat the data was exploratorydescriptive, with application of questionnaires and observation of the activities developed
with students of municipal schools in Curitiba city, Brazil. Two university extension courses
with adults and activities with children were developed to open discussions on consumption
and consumerism. The dissertation gave relevance to the role of education in disseminating
interdisciplinary reflections on consumption in modernity, changes in habits, preservation and
environmental conservation. However, it is necessary that the desire for transformations
permeate the acts and surpass the barriers of work with recyclable material and school
gardens in order to expand the dialogues with the curricular contents.
Keywords: Consumption; environment; modernity; education; technology.
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SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO
Esta tese aborda o tema do consumo e meio ambiente na modernidade nas dimensões
educacional e tecnológica. Além disso, desenvolvem-se as ideias sobre a natureza do
problema da pesquisa, seus objetivos e finalidade, justificando e explanando sob qual
referencial teórico os assuntos foram tratados, além da metodologia utilizada para coleta e
tratamento dos dados e os resultados obtidos.

1.1TEMA
O tema central desta tese é o discurso da modernidade que estimula o consumo e
promove a apropriação desta ideia pelos consumidores1 que acabam desconsiderando a
realidade e os princípios que estruturam as fontes de recursos naturais. Nesta pesquisa,
compreende-se a modernidade como uma dimensão analítica que perpassa a história, cujos
processos constitutivos implicam extensões transnacionais que não reconhecem fronteiras de
qualquer tipo. “A consciência da modernidade dá seu pontapé inicial com a necessidade de
uma ruptura com a história, com a ideia triunfante do racionalismo2 e por fim, a crença num
processo de crescimento da indústria, da tecnologia e dos suportes e conhecimentos da
ciência” (BEATRIZ, 2016, não p.).
Na modernidade, a naturalização dos hábitos de consumir, a falência de princípios
valorativos, o afeto e o prazer por objetos caminham juntos com o individualismo,
consumismo, moda, sucesso, satisfação e felicidade. Para Silva (2012), há uma controvérsia
entre o que o indivíduo quer para se satisfazer e se sentir feliz e o objeto ou serviço que
deveria atender suas expectativas. “A busca incessante pela felicidade plena e o prazer
desenfreado não levam o homem hipermoderno a outro lugar, que não à ruina, o que não
implica que a ruina seja o fim” (SILVA, 2012, p. 86). Lipovetsky (2015) compreende que o
consumo está intrinsecamente ligado ao ideal hedonista3 e aos propósitos subjetivos4 de
prazer. “O consumo é pensado como instrumento de prazer e de desenvolvimento da
autonomia” dos sujeitos (LIPOVETSKY, 2015, p. 102).

1

Segundo a Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e dá
outras providências, no Capítulo I, art. 2°, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final (BRASIL, 1990).
2
Doutrina que privilegia a razão como fundamento do conhecimento (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008).
3
“Pensamento egocêntrico e egoísta, preocupado apenas com os prazeres. O fenômeno atual do consumismo,
frequentemente acompanhado de uma certa preguiça intelectual e moral, ilustra esse modo de pensar”
(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008, p. 127)
4
Característica do sujeito, o que é pessoal e individual.
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Dentre os vários conceitos de consumo e para compreender sua inter-relação com o
meio ambiente, educação e tecnologia, nesta tese parte-se do conceito básico disposto no
Dicionário Aurélio (FERREIRA, 2001, p. 191), como o “ato ou efeito de consumir, de gastar;
uso de mercadorias e serviços para satisfação de necessidades e desejos humanos”.
O consumo, em seus diferentes modos, acompanhou o desenvolvimento humano e
colaborou para a construção da sociedade moderna conhecida como sociedade de/do
consumo. O estudioso Canclini (2010, p. 60-61), considera o consumo um “conjunto de
processos socioculturais em que se realizam a apropriação e o uso dos produtos. [...] é
compreendido sobretudo pela sua racionalidade econômica. [...] um momento do ciclo de
produção e reprodução social”. Para o autor, é no consumo que o processo que se iniciou com
a geração de produtos se completa ao realizar a expansão do capital e a reprodução da força
de trabalho.
Para Baudrillard (1995), a sociedade do consumo se socializa de acordo com as forças
produtivas, e o lugar do consumo é a vida cotidiana. “A cotidianidade constitui a dissociação
de uma práxis total numa esfera transcendente autónoma e abstrata (do político, do social e
cultural) e na esfera imanente5 fechada e abstrata do “privado”’ (ibid., p. 25). Lipovetsky
conceitua sociedade de consumo como uma expressão que:
[...] surge pela primeira vez nos anos [1920] torna-se popular nas décadas de 50 e 60
e assim chega aos nossos dias, como prova o seu uso frequente, tanto na linguagem
corrente como nos discursos mais especializados. A ideia de sociedade de consumo
soa agora como uma evidência, sendo uma das figuras mais emblemáticas da ordem
econômica e quotidiana das sociedades contemporâneas (LIPOVETSKY, 2015, p.
19).

O autor fala também em sociedade de hiperconsumo que, recebendo estímulos das
diferentes formas de marketing6 e de publicidade7, compra por meio de sites, tem suas opções
de compras ampliadas pelo uso da tecnologia e procura nos produtos consumidos, conforto
psíquico, harmonia interior e felicidade. O e-commerce é “considerado fator globalizante, sem
fronteiras e capaz de interligar consumidores e fornecedores por meio de rede mundial de
comunicação, por onde se estabelecem os mais diversos tipos de relacionamentos”

5

O que está inseparavelmente contido na natureza de um ser ou de um objeto; inerente.
A palavra marketing é utilizada por professores, comerciantes, profissionais, estudantes, consumidores e
empresários como ação no mercado ou mercado em ação, forma de entender e atender as necessidades do
consumidor. Foi instituída pela sociedade de consumo associada às atividades de venda e, muitas vezes, usada
erroneamente como sinônimo de propaganda (FERREIRA JUNIOR, 2015).
7
Técnica de comunicação em massa utilizada para fornecer informações sobre produtos ou serviços que tenham
fins comerciais. É um meio de comunicação com o propósito de condicionar para o ato da compra
(SIGNIFICADOS, 2016).
6
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(MIRANDA; ARRUDA, 2004, p. 5). Pode-se dizer que a tecnologia e a virtualidade
trouxeram a economia de tempo e esforço para os relacionamentos mercantis.
As relações entre a humanidade e o consumo podem se estabelecer no nível da
sedução e do destaque, e a publicidade possui uma lógica de mercado para aplicar conceitos
valorativos que identifiquem o consumidor à marca. Difunde a ideia do individualismo, da
busca pela felicidade completa, mas “o que ele [individuo] de fato quer, não é felicidade
plena, mas um motivo para ser feliz” (SILVA, 2012, p. 86). Lipovetsky (2015, p. 40), observa
que a publicidade superou a fase de comunicação sobre o produto e passou a vender o
“espetacular, a emoção, o segundo sentido relativamente a significantes que, de qualquer
forma, ultrapassam a realidade objetiva dos produtos” e induzem ao consumo.
O consumo invade a vida cotidiana das pessoas e transforma suas realidades. Para
Baudrillard (1995, p. 70), “a escolha fundamental, inconsciente e automática do consumidor é
aceitar o estilo de vida de determinada sociedade particular” deixando de ser escolha e
retirando sua autonomia e sua soberania. O poder de decisão é por ele transferido para a
empresa por meio da publicidade, atendendo às necessidades do produtor que necessita
vender seu produto. É a empresa que controla os comportamentos do mercado consumidor,
suas pseudonecessidades e suas atitudes sociais. “É vital para os sistemas controlar não só o
aparelho de produção, mas a procura do consumo; não apenas os preços, mas o que se
procurará a tal preço” (BAUDRILLARD, 1995, p. 71).
A função do consumo no mundo moderno está muito associada à ideia de transformar
a posse de mercadorias em posição social e em realização individual. As pessoas despendem
energia, tempo, mobilidade e privilégios na reflexão do que querem consumir ansiando
ascensão social e pertencimento a grupos sociais. Os gastos impossibilitam a poupança de
recursos para prosperar, galgar e alcançar novos postos na hierarquia social. Este movimento
está associado ao contínuo processo de obsolescência planejada e substituição dos objetos, na
medida em que se atribui excesso de significação e prestigio aos supérfluos que se
transformam em necessários (CHAVES; SILVA, 2016).
Os compradores/consumidores são lançados aos templos de consumo, que não são
somente as lojas, mas algo fora destes limites físicos. As mercadorias duráveis são
substituídas por produtos perecíveis com obsolescência planejada, os quais podem ser
encontrados em lojas reais e virtuais. “O oposto dos objetos “duráveis” são os “transitórios”,
destinados a serem usados – consumidos – e a desaparecer no processo de seu consumo”
(BAUMAN, 2014, p. 159).
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A aceleração da obsolescência dos produtos está presente em todos os sectores. Um
grande número de produtos tem uma esperança de vida que não vai além dos dois
anos; estima-se que a duração dos produtos de alta tecnologia foi reduzida para
metade desde 1990; 70% dos produtos vendidos nas grandes superfícies não duram
mais de dois ou três anos; mais da metade dos novos perfumes desaparecem ao fim
do primeiro ano. A renovação extremamente rápida da oferta, e também os
consumos mais emocionais e instáveis encontram-se na origem desta escalada. Para
estimular o consumo, os atores da oferta já não se esforçam por produzir artigos de
má qualidade: renovam mais rapidamente os modelos, põem-nos “fora de moda”
propondo versões mais eficazes ou ligeiramente diferentes. O objetivo é seduzir
através da novidade, reagir antes dos concorrentes, acelerar o lançamento dos
produtos reduzir os prazos de concepção e de colocação no mercado dos produtos
novos (LIPOVETSKY, 2015, p. 76).

Bauman (2011) chama a atenção para o fato de que, na sociedade moderna, o consumo
e a busca constante pela felicidade tendem a superar a fase do “adquirir ou acumular” coisas,
passando para a cultura de “descartar” coisas e pessoas. Esta felicidade pode ser comparada
ao que Heráclito8 chamou de “vir a ser”, ou seja, tudo está em constante mutação e quando se
alcança o que se buscava, o mesmo já não é o que se desejava.
A satisfação e a invenção de necessidades nutridas pela mídia9, tendem extrapolar as
sensações do consumidor, os princípios éticos e suas relações com a coletividade, e levá-lo a
adquirir produtos dispensáveis e supérfluos. As empresas possuem mais poder de persuasão
do que a capacidade de julgamento dos consumidores, e isto vem sendo estudado pela
neurociência10. Nos Estados Unidos da América (EUA), na década de 1960, houve um
movimento nomeado consumerismo que lutou por mais informações sobre o ciclo de vida do
produto, comercialização e as artimanhas da publicidade, a fim de aprimorar a tomada de
decisão do consumidor (D’ANGELO, 2003).
O consumerismo (consumerism) movimento de consumidores que emergiu nos
Estados Unidos em meados da década de 60, é um dos exemplos da intenção de pôr
fim ao caveat emptor11, princípio que predominou ao longo de boa parte do século
20, segundo o qual cabe ao consumidor munir-se de informações e cuidados para
tomar a decisão de compra, não recaindo sobre o ofertante responsabilidades

8

Heráclito de Éfeso foi um filósofo grego (VI-V a. C.). Entre os fragmentos de seus escritos, a passagem mais
famosa é: “não podemos entrar duas vezes no mesmo rio: suas águas não são nunca as mesmas e nós não somos
nunca os mesmos”. Sua ideia era que o mundo está sempre em mudança contínua e incessante e que a
permanência é ilusão (CHAUÍ, 2002. p. 81).
9
A palavra deriva do latim “media”, plural de “medium” e significa meio ou forma; meios de comunicação
social; aparatos analógicos ou digitais utilizados para transmitir textos, imagens e áudios para os possíveis
consumidores com o objetivo de vender mercadorias, serviços ou ideias (WEBARTIGOS, 2016).
10
Ciência que estuda o sistema nervoso que é constituído pelo cérebro e sistema nervoso central e periférico,
desde o nível microscópico até a relação corpo e ambiente nos comportamentos observáveis como andar e falar,
ou nos encobertos, como pensar, imaginar, sonhar. Pode ser dividida em cinco disciplinas: 1) Molecular: trata da
função das moléculas; 2) Celular: estuda a constituição e função das células no sistema nervoso; 3) Sistêmica:
analisa as regiões do sistema nervoso e está ligada à neuroanatomia; 4) Comportamental: relaciona o estudo do
organismo com o meio, pensamentos, emoções, fala, gestos e outras ações; 5) Cognitiva: estuda os
comportamentos mais complexos como memória e aprendizagem (SOUZA, 2017).
11
Expressão em latim que significa “cuidado, comprador!”.
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maiores, além de atuar dentro dos limites da lei (SMITH, 1995; GREYSER, 199712)
(D’ANGELO, 2003, p. 59-60).

No conceito de consumerismo existe a reflexão que precede a aquisição do produto,
evitando o endividamento, o desperdício, a produção de resíduos e questionando a real
necessidade da compra. Volpi (2007), destaca que no consumerismo considera-se que as
relações de consumo deveriam ser compreendidas como um tratado bilateral que traz direitos
e deveres para aqueles que vendem e também para os que compram. Cagni et al. (2012), ao
proporem discutir esse conceito em relação ao consumismo, classificam-no como
comportamento, atitude, ética, consciência, sustentabilidade13 e respeito ao meio ambiente14 e
às gerações futuras, por ocasião do ato de consumir. Além disso, as autoras reforçam o papel
da educação, a qual é a via “para melhorarmos a nossa sociedade” (p. 8), e agir de forma
consciente e responsável. Ao relacionarem educação e os meios de divulgação dos produtos,
as autoras acreditam que o consumidor educado não se deixará seduzir pelos artifícios da
publicidade e pelas estratégias do marketing.
Em discurso proferido pelo presidente dos Estados Unidos da América, John Kennedy,
em 15 de março de 1962, a publicidade massiva era entendida como um mecanismo de
persuasão sofisticado, o qual poderia esconder realidades como os padrões mínimos de
segurança, eficiência e qualidade dos produtos. A rotulagem, as normas15 e as ações seriam
formas de introduzir informações, que ainda eram deficientes na ocasião em que proferiu suas
palavras. Além disso, a evolução da tecnologia, acompanhada da ampliação da oferta e
variedade de produtos, causava dificuldades para o consumidor, pois as normas e regulações
eram insuficientes (CONSUMIDORES SOMOS TODOS, 2016).
Segundo Isnard (2016), o movimento dos consumidores, no sentido de discutir a
produção e a publicidade, corrobora com a postura do presidente norte-americano Kennedy
quanto à responsabilidade do governo em relação aos interesses, às atitudes frente ao
12

SMITH, N. C. Marketing strategies for the ethics era. Sloan Management Review, Summer 1995. GREYSER,
S. A. Public policy and the marketing practioner - toward bridging the gap. In: ALLVINE, F. C. Public policy
and marketing practices. Chicago: AMA, 1973.
13 “O conceito de sustentabilidade vigente teve origem em Estocolmo, na Suécia, na Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, de 1972. É uma nova maneira de configurar a vida humana, buscando
que as sociedades possam satisfazer as necessidades e expressar seu potencial” (eCycle, 2019).
14
Segundo Capra (2006, p. 43), “em 1909, a palavra Unwelt (meio ambiente) foi utilizada pela primeira vez pelo
biólogo da ecologia, Jakob Von Uexküll. De acordo com o proposto no inciso I do art. 3º da Lei Federal nº.
6.938, de 31 de agosto de 1981, o meio ambiente “é o conjunto de condições, leis, influências e interações de
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Embora ocorram
discussões acerca do uso dos termos meio e ambiente, defendidas por estudiosos que os compreendem como
sinônimos, nesta tese utiliza-se “meio ambiente” para referir-se a tudo que permeia o ser humano, os demais
seres vivos e os elementos que compõem a vida na Terra (BRASIL, 1981).
15 Nesta tese, o termo norma será adotado para referir-se às legislações, portarias, decretos, resoluções,
instruções normativas e demais documentos legais.
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marketing e à satisfação dos consumidores. Na ocasião, o presidente Kennedy enviou ao
Congresso uma mensagem sobre a proteção dos direitos dos consumidores. São eles: 1)
Direito à segurança – quanto a produtos perigosos à saúde e à vida; 2) Direito à informação –
para saber o que se estava comprando; 3) Direito à escolha – assegurava a concorrência e
competitividade entre os produtores; 4) Direito a ser ouvido – considerava os interesses dos
consumidores na elaboração de políticas governamentais.
Do pronunciamento resultaram diversas normas e regulamentos16, repartições públicas
e organizações de defesa dos direitos dos consumidores, além do reconhecimento do dia 15 de
março como o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor (ZÜLZKE, 1991). Mas este
movimento teve início ainda em 1891 quando fora implantada a Liga dos Consumidores de
Nova York que tinha como objetivo aprimorar as condições de trabalho dos estadunidenses.
“Em 1936, [...] a Liga de Nova York fundou a editora sem fins lucrativos Consumers Union,
especializada em testes comparativos de produtos e responsável pelo lançamento da revista
Consumer’s Reports (VOLPI, 2007, p. 56). A revista publica orientações para compra de
produtos e serviços para que os consumidores estejam atentos ao que é oferecido pelo
comércio.
Para vender, o comércio ajusta seus horários de funcionamento, amplia o crédito,
promove a rotatividade das coleções e apresenta os produtos de forma que o cliente compre e
se satisfaça, mesmo que os produtos sejam supérfluos ou desnecessários (LIPOVETSKY,
2015). Baudrillard (1995, p. 38) chama a atenção para o fato do desperdício ser inerente ao
consumo, pois as sociedades “dilapidaram, gastaram e consumiram sempre além do
necessário, pela simples razão de que é no consumo do excedente e do supérfluo que, tanto o
indivíduo como a sociedade, se sentem não só existir, mas viver”.
Consumir é a palavra de ordem da modernidade. Pessoas de todas as idades e classes
sociais consomem de alguma forma e, por vezes, excedem os limites da sustentabilidade.
Estes comportamentos podem ser analisados sob os olhares interdisciplinar17 e da diversidade,
“O governo americano estabeleceu vários órgãos federais para supervisionar atividades relativas aos
consumidores. Dentre esses órgãos encontram-se o Departamento de Agricultura, a Comissão Federal de
Comércio, a Agência de Controle de Alimentos e Medicamentos, a Comissão de Valores Mobiliários e a
Agência de Proteção Ambiental. Depois que o livro de The Jungle, The Upton Sinclair, publicado em 1906,
expôs as péssimas condições do setor de acondicionamento de carnes em Chicago, o Congresso foi pressionado a
aprovar leis importantes, - a Lei de Alimentos e Medicamentos Puros, em 1906, e a Lei Federal de Inspeção de
Carnes, no ano seguinte - para proteger os consumidores” (SOLOMON, 2016, p. 139)
17
Para esta tese será adotada a conceituação de Interdisciplinaridade trazida pelos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) (BRASIL, 2000, p.40), como um questionamento à “segmentação, entre diferentes campos de
conhecimento, produzida por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre eles –
questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade sobre a qual a escola, tal como é conhecida,
historicamente se constituiu. Refere-se, portanto, a uma relação entre disciplinas”.
16

16

e a educação é um meio fundamental para fortalecer a compreensão de que é necessário
consumir de forma responsável. Para isso, os conhecimentos científicos e saberes históricos
podem influenciar as tomadas de decisões transformadoras para a cidadania responsável com
o ser humano e com os outros seres.
Segundo Silva et al. (2012), a crescente demanda por recursos naturais, como água e
energia, e as consequências de intensificação do consumo como por exemplo a poluição e a
destruição de ecossistemas18, excedem o simples ato de satisfação das necessidades básicas do
ser humano. A crítica a este consumismo propagou a ideia do consumo consciente, com o fim
de práticas predatórias, a transferência ao consumidor do ônus dos processos, a
desmistificação ideológica dos discursos e afirmação do princípio de sustentabilidade
socioambiental. Designado também como consumo sustentável, consumo responsável e ao
modo de consumir. “É consumir diferente: escolhendo os impactos que se quer causar”
(SILVA, 2012, p. 101) ressaltando o poder do consumidor e o exercício da liberdade no ato de
consumir.
Sendo assim, no decorrer das pesquisas desta tese buscou-se compreender como o
consumo disseminou-se na modernidade, de que forma os estímulos ao consumo foram
apropriados pelos consumidores e como a educação e a tecnologia podem colaborar, ou não,
para um consumo mais consciente.

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA
Decorrentes do tema central dos discursos da modernidade que estimulam o consumo,
delimitam-se algumas dimensões que podem colaborar para compreender os pensamentos que
ganham prestígio e consolidam posições de poder na sociedade moderna, a saber: educacional
e tecnológica. Estas dimensões podem provocar o repensar sobre a reprodução das escolhas,
das fantasias culturais, das manipulações da publicidade, das mudanças de concepções, do
caráter da novidade, da interiorização de imagens e costumes.
Nos espaços educacionais se aprende, se media a construção de conhecimentos,
desenvolvem-se pesquisas e ampliam-se as probabilidades de escolhas e tomadas de decisões
críticas e assertivas acerca da realidade. Discutir os temas contraditórios e as pressuposições
teóricas alusivos ao consumo e ao meio ambiente no espaço escolar tem sido socialmente
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Segundo Capra (2006, p. 43), foi o ecologista britânico, A. G. Tansley quem introduziu o termo ecossistema
para caracterizar comunidades animais e vegetais. “A concepção de ecossistema – definida hoje como “uma
comunidade de organismos e suas interações ambientais físicas como uma unidade ecológica” – moldou todo o
pensamento ecológico [...] e promoveu uma abordagem sistêmica da ecologia”.
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reconhecido como importante para a comunidade científica e para a sociedade moderna. O
espaço escolar é um lócus privilegiado para a abordagem da importância da manutenção do
equilíbrio natural, da preservação e conservação19 do meio ambiente para a garantia de vida
das pessoas e todas as formas de vida do Planeta.
Bauman (2011, p. 151) compreende que “a vida de consumo é uma vida de
aprendizado rápido... e imediato esquecimento”. Sendo a escola o espaço formal da
aprendizagem, é possível fazer um contraponto com esta postura, de modo a reavaliar o
ideológico e o normativo, analisar os conflitos provindos da esfera simbólica das
representações e tratar os temas do consumo, dos limites e da sustentabilidade de maneira
mais científica e responsável. Disto depreende-se a importância de promover momentos de
reflexão sobre os princípios e os embasamentos das propagandas20 que fazem uso de imagens
da modernidade, que desmistifiquem os ideais de perfeição dos objetos e suas finalidades, das
significações do espetáculo e da manipulação. O intuito é provocar novas sensibilidades para
os desejos das novidades a fim de distinguir o que é natural e o que é obra do ser humano.
Tanto os seres humanos como o ambiente que os rodeia correm riscos provocados por
fragilidades, hábitos, educação e cultura21 seculares. A educação, nas palavras de Sachs
(2004, p. 39), “é essencial para o desenvolvimento, pelo seu valor intrínseco, na medida em
que contribui para o despertar cultural, a conscientização, a compreensão dos direitos
humanos, aumentando a adaptabilidade e o sentido de autonomia, bem como a autoconfiança
e a autoestima”. Nas práticas educativas, promove-se discussões e a ampliação dos saberes e
da ação dos educadores nas atividades, além disso, procura-se exercitar a interdisciplinaridade
por meio da abordagem epistemológica22 dos objetos do conhecimento para ampliar o
repertório de saberes dos estudantes.
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Por preservação entende-se a ação de proteger os recursos naturais contra a destruição e degradação de um
ecossistema. Conservação é a utilização racional dos recursos naturais de forma que garanta sua renovação
(BRASIL, 2000)
20
“A palavra vem de “propagar”, multiplicar, no sentido de comunicação. A propaganda é um instrumento usado
para a persuasão de ideias podendo ser ideológica ou não. Ela é praticada pela liberdade de expressão do emissor
e sua principal função é anunciar sobre a existência de um problema ou qualidade de um produto.
A propaganda é gratuita, assim como as propagandas políticas. Permite que o conteúdo seja dirigido com valores
morais, religiosos, de crenças, e culturais” (IGNIÇÃO DIGITAL, 2017).
21
“A ideia de cultura foi cunhada e nomeada no terceiro quarto do século XVIII, como um signo para a
administração do pensamento e do comportamento humanos. [...] um nome genérico para as já alcançadas,
observadas e registradas regularidades de conduta de toda uma população” (BAUMAN, 2011, p. 198). Canclini
(2010, p. 32), compreende “a cultura como um processo de montagem multinacional, uma articulação flexível de
partes, uma colagem de traços que qualquer cidadão de qualquer país, religião e ideologia pode ler e utilizar”.
22
“Epistemologia é o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências. É a
teoria do conhecimento. A tarefa principal da epistemologia consiste na reconstrução racional do conhecimento
científico, conhecer, analisar, todo o processo gnosiológico [teoria do conhecimento] da ciência do ponto de
vista lógico, linguístico, sociológico, interdisciplinar, político, filosófico e histórico. Podemos considerar a
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Gonzáles-Gaudiano (2005, p. 121) observa que a interdisciplinaridade é uma “forma
de organizar o conhecimento para responder melhor aos problemas da sociedade” [tendo em
vista que os componentes cognitivos estão] “relacionados inexoravelmente23”, [questionando
a produção do conhecimento e as] “consequências de sua aplicação na natureza e na vida”.
Considerando o conceito da interdisciplinaridade, Boff (2012) relaciona sustentabilidade,
educação, respeito, amor e solidariedade para falar dos limites do futuro das dimensões da
existência humana e extra-humana.
Ela é fruto de um processo de educação pela qual o ser humano redefine o feixe de
relações que entretém com o universo, com a Terra, com a natureza, com a
sociedade e consigo mesmo dentro dos critérios assinalados de equilíbrio ecológico,
de respeito e amor à Terra e à comunidade de vida, de solidariedade para com as
gerações futuras e da construção de uma democracia socioecológica (BOFF, 2012,
p. 149).

A infância é uma fase propícia para a promoção de mudanças de pensamento e de
comportamentos, pois a criança adquire conhecimentos com muita facilidade e se ensinada
desde a mais tenra idade de que é preciso proteger os recursos naturais, isso pode se tornar um
hábito para toda a vida. Todavia, a criança está inserida na sociedade moderna emergente que
faz uso do consumo para construir identidades. Isso implica analisar a relação da humanidade
com a natureza que abrange os sistemas naturais modificados e os espaços naturais que
incluem a fauna, a flora, os rios, os mares e os fenômenos naturais. A pretensa transformação
dos sujeitos deve agir sobre o anseio, o intelecto, a disciplina, a tolerância, e as escolhas das
condições sociais, políticas e ideológicas, observando as armadilhas idealistas que, por vezes,
são propagadas.
A médica Ana Beatriz Silva (SILVA, 2014), estudiosa da neurociência, observa que as
crianças são alvos fáceis dos discursos publicitários e não conseguem distinguir os ícones, as
ideologias, as representações construídas, as alegorias veiculadas e as perspectivas “do
paraíso e da terra prometida”. Se um determinado produto promete a força de um leão, é isso
que a criança idealiza e aspira. Lipovetsky ao falar da criança observa que o consumo atinge
todas as faixas etárias.
Com a criança ou o pré-adolescente a exercer uma influência cada vez mais
importante nas compras efetuadas pelos próprios pais: torna-se, assim, um
comprador com poder de decisão [...], determinando ainda outras compras devido ao
novo papel que desempenha face aos pais. Dado que o modelo autoritarista se
encontra hoje ultrapassado, [pois] a criança comunica as suas preferências, faz
pedido, dá a sua opinião a propósito das escolhas dos pais (LIPOVETSKY, 2015, p.
101).
epistemologia como o estudo metódico e reflexivo do saber, de sua organização, de sua formação, de seu
desenvolvimento, de seu funcionamento e de seus produtos intelectuais” (TESSER, 2017, p. 1).
23
Inflexível, implacável ou rigoroso.
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O autor complementa essa ideia ao dizer que a criança-soberana e com poder de
decisão ganha espaço no consumo, tornando-se individualista, detentora de direito à felicidade
e aos prazeres, e a família, por sua vez, compra a paz e o perdão pelas ausências. As indústrias
investem em marketing e publicidade para que esse nicho de mercado se insira e mantenha-se
nesta espiral de consumo. Shimoyama e Zela (2002) chamam a atenção para o fato do
marketing valer-se de informações sobre o que os clientes aspiram, oferecendo-lhes o que
desejam, levando em consideração aspectos econômicos, demográficos, culturais,
tecnológicos e político-legais. Os autores observam que o “marketing não cria necessidades,
mas apenas as identifica, para que possam ser satisfeitas, com soluções adequadas” (ibid., p.
8). No Brasil,
[...] a maior parte das escolas não funciona em período integral, e isso faz com que
as crianças fiquem mais tempo em casa grudadas na TV e/ou na internet. Isso
justifica o fato de o Brasil, em 2005, ter liderado o ranking de horas assistidas de
televisão por crianças: cinco horas por dia [...]. Os programas de TV e os comerciais
acabam fazendo o papel de educadores justamente em uma fase crucial de formação
do ser humano: a infância (SILVA, 2014, p. 95).

Embora, na atualidade, as crianças estejam preferindo mais a internet do que a
televisão, os vídeos ou jogos acessados são patrocinados e as propagandas podem estar tanto
no início do programa, como interromper o que se está assistindo.
Na faixa etária da adolescência, os jovens brasileiros abastados financeiramente são
dependentes de pais ou familiares e buscam convencê-los a obterem bens que sustentem uma
afirmação social, com símbolos de prestígio e poder. O consumo acaba por se constituir em
grande responsável pela construção da identidade dos jovens. A tensão entre o consumo de
mercadorias e as imagens correspondentes aos desejos, limitados pelas possibilidades, atinge
também o universo dos jovens com menor poder aquisitivo. “Os jovens já não querem
produtos, mas marcas cujo sucesso está intimamente ligado ao impacto publicitário”
(LIPOVETSKY, 2015, p. 152). Silva (2014) ao tratar das características consumistas das
crianças e adolescentes, explica que:
[...] de acordo com o censo do IBGE, em 2006, a população com menos de quatorze
anos já representava 28% da população brasileira, o que girava em torno de 53
milhões de crianças24. Na época, os dados do Instituto Alana, de São Paulo,
indicavam que esse contingente infanto-juvenil já era capaz de movimentar um
mercado de 50 bilhões de reais, dos quais cerca de 210 milhões de reais eram gastos
somente em publicidade de produtos infantis (SILVA, 2014, p. 94).
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De acordo com o Observatório da Criança e do Adolescente, a população brasileira de 0 a 14 anos era de
46.242.058, em 2016 (OBSERVATÓRIO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 2016).
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Na compreensão de Lipovetsky (2015, p. 43), os jovens tendem a se diferenciar pela
aquisição de marcas. “Através de uma marca apreciada, o jovem sai da impersonalidade; o
que ele quer mostrar não é uma superioridade social, mas sua participação inteira e igual nos
jogos da moda, da juventude e do consumo”. As crianças e os jovens têm receio de serem
desprezados ou rejeitados por seus pares e lançam-se na sociedade de hiperconsumo. Os
modismos, por vezes, acabam induzindo-os a comprar produtos falsificados por preços mais
acessíveis. Os riscos de endividamento podem comprometer o cumprimento do princípio da
ética da responsabilidade. Há ainda as pessoas que, dependendo do tamanho do desejo de
consumo, podem cometer delitos para se destacarem dos demais, para incluírem-se em grupos
sociais, para afirmarem a imagem pessoal e para satisfazerem seus gostos e preferências.
[...] o consumo é também considerado como aquilo que permite escapar do desprezo
social e à fraca autoestima. [...] para o indivíduo, é cada vez mais importante não ser
inferiorizado, não se deixar atingir sua dignidade. Desta forma, a sociedade de
hiperconsumo caracteriza-se tanto pelo aumento de sentimentos de exclusão como
pelo acentuar dos desejos de identidade, dignidade e reconhecimento individual
(LIPOVETSKY, 2015, p. 165).

As projeções das crianças e adolescentes na cadeia de consumo de produtos tem
consequências sociais e ambientais, e, por isso é de suma importância que esta temática possa
compor os currículos e as atividades didáticas, utilizando-se a transversalidade25 e a
interdisciplinaridade. Os Parâmetros Curriculares Nacionais da educação, documento que visa
garantir o direito à aprendizagem de conhecimentos necessários para o exercício da cidadania,
lançados em 1997, ao apresentarem os temas transversais ressaltam que:
[...] a proposta de transversalidade traz a necessidade de a escola refletir e atuar
conscientemente na educação de valores e atitudes em todas as áreas, garantindo que
a perspectiva político-social se expresse no direcionamento do trabalho pedagógico:
influencia a definição de objetivos educacionais e orienta eticamente as questões
epistemológicas mais gerais das áreas, seus conteúdos e, mesmo, as orientações
didáticas (BRASIL, 1998, p. 38).

Do mesmo modo, a Educação Ambiental como componente essencial da educação
formal, em todos os níveis e modalidades, compreende os conhecimentos práticos e
edificantes, formativos e informativos, voltados para a transformação social com uma
concepção integrada do meio ambiente, conformada por complexas relações, na qual as
temáticas do consumo e do consumismo podem se inserir. Em 1999, “o Programa de Meio
Ambiente e Consumo do Escritório Regional da Consumers International para a América
Latina e o Caribe lançou a edição em espanhol do Manual de Educação para o Consumo
25

Nesta tese considera-se relevante observar a conceituação de transversalidade trazida pelos PCNs (BRASIL,
2000, p. 40), que “diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, uma relação entre aprender
na realidade e da realidade de conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as
questões da vida real (aprender na realidade e da realidade)”.
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Sustentável” (BRASIL, 2002a, p. 9). A divulgação do material teve como objetivo cooperar
com a formação de docentes e estudantes no que diz respeito aos padrões de consumo e seus
impactos ao meio ambiente.
É um modelo em que o professor, mais que o ensinar, guia os alunos, assumindo o
papel de mediador entre o contexto de vida do aluno e o conhecimento que lhe
permitirá interpretar o seu meio a partir de uma perspectiva diferente. O aluno é um
sujeito ativo, que constrói conhecimentos apoiado por seus colegas e pelo professor,
num processo que envolve aspectos sociais e emocionais: para que haja
aprendizagem significativa é preciso considerar os conhecimentos prévios do aluno
e identificar um ponto de apoio para articular o novo conhecimento. O conteúdo
deve ter sentido para quem aprende e ser útil para o seu cotidiano (BRASIL, 2002a,
p. 9-10).

Desta forma, é necessário encontrar o ponto de apoio para mediar a construção do
conhecimento referente às questões do consumo, considerando os fatores que podem
influenciar nas decisões de compra que, por sua vez, influenciam diretamente nas questões
ambientais. O aprofundamento das dimensões pensadas para delimitar o tema central desta
tese pode dar-se de forma transversal e interdisciplinar, reconhecendo ações educativas
voltadas à potencialização da Educação Ambiental como um meio para a construção de
sociedades sustentáveis e conscientes da necessidade de repensar as formas de consumo.

1.3 PREMISSAS E PROBLEMAS DA PESQUISA
No princípio da história humana, utensílios, ferramentas e técnicas eram
desenvolvidos para resolver necessidades básicas imediatas, porém muitas coisas passaram a
ser criadas com foco na criatividade, na estética, no desejo de distinção, no consumo e no
poder. Na modernidade, tecnologia e o consumo guiam os atos de comprar, ter, descartar,
guardar e desperdiçar. Nos processos de construção social a concepção de consumo que era de
atender necessidades de sobrevivência foi sendo substituída pelo consumismo (CHAVES;
SILVA, 2016). O consumismo refere-se à naturalização de hábitos de consumir e ao afeto e
prazer por objetos. Na visão de Bauman,
[...] o consumismo de hoje, porém, não diz mais respeito à satisfação das
necessidades – nem mesmo as mais sublimes, distantes (alguns diriam, não muito
certamente, “artificiais”, “inventadas”, “derivativas”) necessidades de identificação
ou a auto segurança quanto à “adequação”. [...] o desejo tem a si mesmo como
objeto constante, e por essa razão está fadado a permanecer insaciável qualquer que
seja a altura atingida pela pilha dos outros objetos (físicos ou psíquicos) que marcam
seu passado (BAUMAN, 2014, p. 96).

Por meio do consumo, os seres humanos interagem, constroem suas identidades,
ocupam um espaço na sociedade e são avaliados, o tempo todo, por aquilo que possuem,
consomem e descartam. As pessoas dispendem energia, tempo, mobilidade e posses para
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consumir almejando ascensão social e pertencimento a grupos sociais. Quanto melhor
sucedida for uma pessoa, mais bens e serviços ela consome e, consequentemente, mais ela
descarta. Santos afirma que para compreender bem o processo do consumo é preciso levar em
consideração que “1) o consumo não diz respeito apenas à aquisição de bens materiais pelos
indivíduos, já que consumimos também ideias e concepções de mundo, representações sociais
e estilos de vida e; 2) o consumo não começa nem termina como é presumido, no
consumidor” (SANTOS, 2012a, p. 70).
Embora, a cadeia produtiva do que se consome possa sacrificar a natureza e até mesmo
pessoas, em geral, não há uma preocupação com o ciclo de vida dos produtos. O que importa
é comprar o que se julga necessitar. Segundo Bauman (2014), a satisfação pela aquisição dos
produtos não dura muito, pois há uma infinidade de objetos sedutores à disposição dos
consumidores e, em pouco tempo, eles se tornam desvalorizados e destituídos de fascínio.
Todo produto tem como destino final ser consumido e o consumidor, por sua vez,
precisa ou objetiva consumir produtos e serviços. Desta forma, o consumismo pode ser
compreendido como o ato de consumir produtos ou serviços em exagero e, muitas vezes,
desnecessários. Bauman afirma que os
[...] encontros dos potenciais consumidores com os potenciais objetos de consumo
tendem a se tornar as principais unidades na rede peculiar de interações humanas
conhecida, de maneira abreviada, como “sociedade de consumidores”. Ou melhor, o
ambiente existencial que se tornou conhecido como “sociedade de consumidores” se
distingue por uma reconstrução das relações humanas a partir do padrão, e à
semelhança das relações entre os consumidores e os objetos de consumo
(BAUMAN, 2008, p. 19).

Para aprofundar as discussões acerca do consumo e do consumismo, é preciso que haja
uma inquietação de que algo não vai bem e também o desejo de mudança nos hábitos de
consumo que podem começar, primeiramente, por adesão individual e voluntária, não
podendo ser apenas um comportamento solitário. Em seguida, essa tomada de decisão deve
ser repassada para o coletivo, ou seja, em um pacto entre pessoas que consomem, que
produzem, que organizam os procedimentos, como governos, sociedades, empresas de
publicidades, instituições educacionais, economistas, industriais, ambientalistas, profissionais
do marketing, cientistas e desenvolvedores de novas tecnologias, constituindo uma teia de
relações sociais.
A necessidade de populações reconhecerem que os recursos da Terra são finitos e que
as ações humanas intervêm no equilíbrio ecológico ainda perdura, e está marcada pelo
descaso coletivo sobre as procedências e os destinos dados aos recursos naturais consumidos e
descartados. Vive-se o dilema de continuar produzindo e consumindo, comprometendo o
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futuro da humanidade e da natureza, sem repensar as escolhas (CHAVES; SILVA, 2016). O
desperdício está presente na cadeia produtiva, no consumo e no descarte, regulado pela
abundância ou escassez de recursos naturais e pelo preço. Todavia, ainda é necessário avançar
e avaliar mudanças pertinentes aos padrões de consumo, tanto no sentido da redução, quanto
na escolha de produtos de procedência ambiental e socialmente sustentáveis.
Diante do exposto, é premente repensar a forma com que o meio ambiente vem sendo
tratado na modernidade, perpassando pelos aspectos tecnológico, ambiental, educacional,
social e científico. Para esta análise e este repensar, parte-se de duas premissas:
1) de que o discurso da modernidade e dos avanços científicos e tecnológicos reproduz a
lógica capitalista de produção e consumo;
2) de que o consumo refere-se à aquisição de bens materiais, ideologias, utopias,
distopias26, ideias, concepções de mundo e estilos de vida.
Pautando-se nas observações dos teóricos até aqui citados, a pergunta que norteia esta
pesquisa é: como a educação pode contribuir para reflexões sobre os discursos que estimulam
o consumo na modernidade e promover mudanças nos hábitos das pessoas para a preservação
e a conservação do meio ambiente?
Compreende-se que uma pesquisa dessa monta é relevante para que se possa, além de
compreender os processos de consumo, divulgar práticas educativas que possibilitem repensar
os hábitos de consumo com vistas à preservação e conservação ambientais.

1.4 OBJETIVOS
Pesquisas sobre consumo, educação e meio ambiente são prementes27 na modernidade
que, diariamente, está transformando matérias-primas e desenvolvendo novos produtos e
culturas. O trabalho é contínuo e aumenta concomitantemente com o crescimento da
população, das formas de apropriação e uso da natureza. Reduzir o consumo implica no
arrefecimento da produção de novas mercadorias que sofre pressões coercitivas do capital
industrial e do marketing, correndo o risco de defrontar-se com tempos difíceis de
instabilidade do sistema financeiro e de investimentos (CHAVES; SILVA, 2016). Ao concluir
a pesquisa, espera-se ter produzido dados científicos, ter escrito uma tese que inspire
mudanças de hábitos e que promova a reflexão sobre o consumo consciente.

26

Entende-se por utopia o estado ideal de felicidade e harmonia entre os indivíduos. Por distopia, entende-se o
processo discursivo pautado em ficção e pode ser caracterizada por totalitarismo, autoritarismo e controle
opressivo da sociedade.
27
Urgente; imediato.

24

1.4.1 Objetivo geral
Avaliar os propósitos da educação na promoção do consumo consciente e na
mitigação28 dos problemas ambientais em escolas municipais de ensino fundamental da
cidade de Curitiba-PR.

1.4.2 Objetivos específicos
 Apresentar distintas representações de consumo e consumismo nos aspectos históricos,
social, tecnológico, publicitário, científico, educacional e neurocientífico;
 Investigar as perspectivas propostas pelos estudos sobre os discursos publicitários que
estimulam o consumo na modernidade;
 Promover a compreensão sobre o consumo e consumismo para docentes e discentes por
meio de atividades e cursos que ampliem as reflexões.

1.5 JUSTIFICATIVA
O discurso da modernidade instiga o consumo de ideias, visões de mundo, estilos de
vida e bens materiais. Neste universo de diversidades com ênfase na ambição, a vida humana
e a natureza são valoradas pelo consumo de bens e serviços, recursos naturais e tecnológicos,
sem contrapartida ao meio ambiente e sem a aplicação do princípio da equidade no que tange
a relações sociais. São necessidades, desejos, valores e atitudes humanas que carecem serem
revistos.
O desenvolvimento integral das sociedades demanda que as escolhas sejam
repensadas, compreendendo o processo integrado da expansão de medidas políticas,
econômicas, sociais, científicas, publicitárias, industriais e ambientais pautadas na
responsabilidade, na equidade e na justiça. Além do individualismo e da racionalidade
deveriam preponderar ideias de solidariedade, equidade e justiça que minimizam os conflitos
entre o individual e o coletivo, o público e o privado e outros valores universais, os quais
interferem na constituição da autonomia humana. Neste conjunto de processos interacionais
entre os indivíduos e as formas de consumo, as responsabilidades se distribuem entre os que
as concebem e entre aqueles que consomem (DEMETERCO; CRUZ, 2016, apud, CHAVES;
SILVA, 2018).

28

Diminuir a intensidade de algo.
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No mundo do consumo, as pessoas são induzidas a comprar sem necessidade, atraídas
pelo fascínio de imagens que ocultam a exploração dos recursos naturais e de pessoas.
Bauman (2011) observa que a rotatividade de mercadorias é a base da economia consumista,
o que faz com que o dinheiro circule mais rapidamente.
Por conseguinte, numa sociedade de consumidores, a busca da felicidade tende a ser
redirecionada do fazer coisas ou adquirir coisas para descartar coisas – como deve
ocorrer quando se quer que o Produto Nacional Bruto 29 se mantenha em
crescimento. Para a economia consumista, o primeiro e agora abandonado foco de
consumo (o apelo às necessidades) pressagia uma calamidade: a suspensão das
compras. O segundo (o apelo à eternamente ilusória felicidade) é um bom augúrio 30:
prenuncia um novo círculo de compras” (BAUMAN, 2011, p. 162).

A humanidade necessita compreender a importância de promover condições para
alcançar o desenvolvimento sustentável31, diminuir o consumo, sacrificar anseios e reduzir o
crescimento econômico, as ambiguidades e contradições devido aos limites planetários. O
economista polonês Ignacy Sachs (2004) sinaliza que o desenvolvimento para ser considerado
sustentável32 deve atentar para dois imperativos éticos: de solidariedade com as gerações
presentes e futuras, e com a viabilidade econômica. Somente as soluções que “promovam o
crescimento econômico com impactos positivos em termos sociais e ambientais, merecem a
denominação de desenvolvimento” (p. 36).
Sachs (2009, p. 54) salienta que o desenvolvimento sustentável também pode ser
compreendido como ecodesenvolvimento e que sua abordagem deve estar “fundamentada na
harmonização de objetivos sociais, ambientais e econômicos”. O autor destaca ainda que o
termo ecodesenvolvimento é mais adequado quando se trata de conservação da biodiversidade
“ao assumir a harmonização dos objetivos sociais e ecológicos”. [Isto requer] “planejamento
local e participativo, no nível micro, das autoridades locais, comunidades e associações”
(ibid., p. 70)
29

É a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais produzidos em uma certa região e em
determinado período.
30
Previsão do futuro.
31
Nesta tese adota-se a definição de uso sustentável trazida pela Lei Federal nº. 9.985, de 18 de julho de 2000,
que institui o sistema nacional de unidades de conservação da natureza, e define o termo como “exploração do
ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos,
mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente
viável” (BRASIL, 2000, não p.).
32
Sachs (2004) destaca cinco pilares do desenvolvimento sustentável: 1) Social por causa da disrupção* social
que aparece de forma ameaçadora em muitos lugares; 2) Ambiental com suas duas dimensões, como provedor de
recursos e como recipiente para resíduos; 3) Territorial relacionado à distribuição espacial dos recursos, das
populações e das atividades; 4) Econômico garantindo a viabilidade econômica; 5) Político pautando a
governança democrática. O autor observa que entre a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente,
realizada em 1972, e a Cúpula sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2002, “o conceito de
desenvolvimento sustentável foi refinado, levando a importantes avanços epistemológicos” (p. 36). *interrupção
do curso normal de um sistema. No Apêndice 1 apresenta-se um quadro com os critérios e ações para alavancar
o desenvolvimento sustentável, organizados pelo autor.
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No mundo globalizado, as ideias de sustentabilidade e de capacidade de suporte do
Planeta se confrontam com os anseios de manutenção de condições iguais ou superiores de
vidas e com a realidade dos prenúncios de finitude dos recursos naturais. Os discursos
ambientalistas têm ocupado os espaços de autoridades, ativistas e intelectuais de todo o
mundo e versam sobre o desafio do crescimento econômico e dos limites necessários para as
dinâmicas socioeconômicas. Além das representações do progresso econômico, a humanidade
persiste na ideia da não finitude dos recursos naturais, esquecendo que as futuras gerações,
para sobreviver, precisam desenvolver-se de forma sustentável em um ambiente saudável.
Os problemas ambientais fazem parte do cotidiano contemporâneo e são implicações
das relações sociais, históricas, econômicas e políticas que se travam na organização da
sociedade.

Reconhecendo

a

pertinência

desta

abordagem,

a

prática

educativa,

transdisciplinar33 e interdisciplinar, pode interferir nas representações de mundo veiculadas
pela publicidade e pelo ambiente escolar. A instituição escolar é um espaço privilegiado para
aprender e ensinar, produzir e aprimorar conhecimentos e desenvolver pesquisas sobre o tema
do consumo e dos discursos da modernidade.
Sendo assim, ao possibilitar uma educação que promova o repensar sobre o consumo,
pode-se ter como resultado a diminuição da necessidade de explorar novos recursos naturais e
minimização dos impactos ambientais com a redução no consumo de energia e na logística de
toda a cadeia produtiva: da extração ao descarte. Os resíduos são a ponta do atual modo de
produção e consumo hegemônico34 que precisa ser revisto e repensado.
Estes são pontos preliminares que podem realmente minimizar os efeitos degradantes
causados pela exploração dos recursos naturais e conduzir grupos sociais para repensar
princípios, hábitos e ações de ensino-aprendizagem no que diz respeito aos problemas
ambientais e esquemas empregados em modos de consumo e de vida. Gadotti, ao abordar a
preservação do meio ambiente, assegura que a educação ambiental, seja ela não formal,
informal ou formal35, tem grande peso na busca pela sustentabilidade nos vários campos
33

Abordagem pluralista do conhecimento que, por meio da articulação entre as inúmeras faces de compreensão
do mundo, busca alcançar a unificação do saber. Assim, unem-se variadas disciplinas para que o conhecimento
se torne acessível.
34
Preponderância de alguma coisa sobre outra. É “a supremacia de um povo sobre outros povos”, ou seja, a
superioridade que um país tem sobre os demais, tornando-se assim um Estado soberano. Pode referir-se também
à economia, cultura, poder militar e política (BIROU, 1982, p. 190).
35
Costa (2014, p. 437-438), realizou uma pesquisa referente aos termos e cita os estudiosos Philip H. Coombs,
Roy C. Prosser e Manzoor Ahmed que, na década de 1970, os conceituaram da seguinte forma: informal –
processo pelo qual a pessoa “adquire habilidades, conhecimentos, atitudes e valores ao longo de sua vida” a
partir da experiência cotidiana como da família, vizinhos, trabalho, mídia e brincadeiras; formal – é “todo o
sistema educacional escolar”; não-formal – “quaisquer atividades educacionais organizadas e sistematizadas que
ocorram fora do sistema formal estabelecido”.
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sociais, como a economia e a política. Para ele,
[...] as pedagogias tradicionais, fundadas no princípio da competitividade, da seleção
e da classificação, não dão conta da formação de um cidadão que precisa ser mais
cooperativo e ativo. A educação ambiental em muitas escolas tem sido o ponto de
partida dessa conscientização, embora se saiba que a educação para um futuro
sustentável é mais ampla do que uma educação ambiental ou escolar (GADOTTI,
2009, p. 87).

Na visão de Genebaldo Dias (2006, p.13) a Educação Ambiental na educação formal
tem avançado lentamente, uma vez que os educadores “ainda encontram muitas dificuldades
para ter acesso à formação ambiental e aos recursos instrucionais especializados”. A
Educação Ambiental para o consumo sustentável exige que se tenha uma visão sistêmica de
mundo e que seja compreendida como interdisciplinar. Assim como as questões relacionadas
às drogas, sexualidade, cultura, trabalho e saúde, os assuntos referentes ao meio ambiente e ao
consumo necessitam perpassar todas as áreas do conhecimento, de modo transversal. Além
disso, as práticas ambientais precisam ter caráter permanente na escola, não devendo ser
eventual e pontual (CHAVES; SILVA, 2016).
Conforme previsto na Constituição Federal de 1988, a Educação Ambiental deve ter
caráter permanente no ensino formal (BRASIL, 1988). A Lei Federal nº 9.795/1999, que
institui a Política Nacional de Educação Ambiental, estabelece que as práticas devem ser
fortalecidas por estudos, pesquisas, experimentações e difusão de conhecimentos (BRASIL,
1999). As atividades também precisam ser vivenciadas, articulando teoria e prática no
contexto escolar, utilizando-se da máxima: pensar globalmente, agir localmente. Dessa forma,
é plausível abordar os assuntos de produção, extração e natureza juntamente com as ações
humanas e políticas. É importante ressaltar o que preconiza a Declaração de Tibilisi36 sobre a
Educação Ambiental:
A Educação Ambiental, bem compreendida, deverá constituir uma educação geral
permanente que reaja às mudanças produzidas num mundo em rápida evolução. Essa
educação deverá preparar o indivíduo através da compreensão dos principais
problemas do mundo contemporâneo, proporcionando-lhe os conhecimentos
técnicos e as qualidades necessárias para desempenhar uma função produtiva que
vise melhorar a vida e proteger o ambiente, valorizando os aspectos éticos
(AMBIENTE, 2016, p. 1-2).

As atividades de Educação Ambiental que envolvam questões de consumo na
modernidade necessitam de abordagem interdisciplinar. São prementes as indagações que

36

A Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental foi realizada em Tibilisi, Geórgia, na União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas, de 14 a 26 de outubro de 1977, a qual resultou na Declaração da Conferência
Intergovernamental sobre Educação Ambiental. Foi organizada pela Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura, em colaboração com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (SÃO
PAULO, 2016).
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ampliem as discussões e possibilitem tomadas de decisões socioambientais responsáveis, uma
vez que a ordem vigente do sistema econômico induz as pessoas, por meio da publicidade e
de táticas de venda, a aderir a novas imagens pessoais, estilos de vida, costumes e
preferências no que diz respeito aos consumos de bens e serviços. A Educação Ambiental não
formal pode colaborar para a sensibilização da sociedade e incentivo à participação coletiva
em defesa da qualidade do meio ambiente, por meio dos veículos de comunicação de massa 37,
das empresas e do ecoturismo (BRASIL, 1999).
A compreensão de que todos os seres vivos são elementos integrantes da natureza é
fundamental para que haja participação social nos processos de uso dos recursos naturais e
reconhecimento das demandas das próximas gerações por um ambiente saudável. Porém,
ainda que todo empenho seja feito para sensibilizar as pessoas a mudarem comportamentos de
consumo e visões de mundo, não existem garantias quanto à segurança alimentar,
longevidade, mitigação das doenças socialmente negligenciadas38 e redução dos problemas
ambientais para as atuais e futuras gerações. “Assim, violações do direito ao ambiente
saudável e de outros direitos sociais correlatos revelam que o fato de estarem previstos em
normas não os garantem, isso porque a própria sociedade na qual tais violações ocorrem, não
os garantem” (QUEIROZ; DOMINGOS, 2017, p. 40).
A reflexão sobre os problemas ambientais não se exaure, uma vez que a manutenção
de todas as formas de vida depende do ambiente saudável, e a educação pode ser a grande
disparadora de modelos diversos de vivência, preservação e conservação (CHAVES; SILVA,
2018). Isto justifica a proposição de uma pesquisa que tem como objetivo demonstrar como a
educação pode cooperar para reflexões sobre os discursos que estimulam o consumo e o
consumismo, e a necessidade da promoção de transformações que visem a preservação e a
conservação do meio ambiente.
1.6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A análise do consumo na modernidade norteou as etapas desta pesquisa de forma a
compreender que esta temática faz parte da construção do pensamento individual e coletivo e
como o ambiente escolar contribui para sua abordagem. Assim, ao identificar os discursos e
fatores que se interpuseram na composição dos padrões de consumo da sociedade moderna,
A palavra “massa” será utilizada para designar “o povo, a multidão de forma indiferenciada e a qualidade de
classe mais numerosa e mais baixa da sociedade. [Designa ainda] o total da população quando esta é tomada
como um todo indiferenciado” (BIROU, 1982, p. 244-245).
38 Doenças que, por atingirem em especial pessoas pobres e em países em desenvolvimento, não atraem a
atenção da indústria farmacêutica, de governos e de organizações de pesquisa para o desenvolvimento de novos
tratamentos ou de combate.
37
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procurou-se analisar a modernidade em uma dimensão que ultrapassa a história e as fronteiras
das nações. Buscou-se ainda compreender as diferentes representações de mundo veiculadas
pelas mídias e pelo ambiente escolar que justifiquem a renovação de pensamento, as formas
de viver, o consumo e a constituição histórico-social do futuro. Para tanto, foi indispensável
fazer um levantamento de quais são esses fatores, qual é o papel das tecnologias, da ciência e
dos meios de comunicação e como a escola pode promover momentos de reflexão sobre o
tema.
Para avaliar se a temática do consumo na modernidade pode ser trabalhada nos
espaços formais de educação, foram propostos cursos e atividades para profissionais da
educação e para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), Fase II, equivalente do 6º
ao 9º anos do Ensino Fundamental regular, nos anos de 2015, 2016 e 2018, na Escola
Municipal Papa João XXIII, a primeira a ser fundada pelo poder público da cidade de
Curitiba. No ano de 2017, o tema foi abordado em uma escola municipal de Educação em
Tempo Integral, Professor Lauro Esmanhoto, com estudantes do 3° ano do Ensino
Fundamental.
A proposição e a promoção de cursos e de atividades sobre os temas de consumo,
inovações tecnológicas e sustentabilidade tiveram como objetivo promover reflexões
transformadoras, trabalhando ideias pré-concebidas e do senso comum que podem interferir
na construção histórico-social do presente e do futuro coletivos. Para ministrar os cursos
foram convidados mestrandos, doutorandos e professores da Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR) que pesquisam os temas tratados nos encontros. Os assuntos
abordados nas palestras do curso foram: influência da mulher no consumo, desapego dos bens
adquiridos, reciclagem e compostagem, educação financeira para o consumo sustentável,
influência da publicidade no consumo infantil e as diferentes formas de acomodação dos
resíduos. Com os estudantes de 3º ano, as atividades se deram a partir do filme “Wall-e”, por
meio de discussões, produção textual e desenhos.
O uso da tecnologia moderna colaborou com a busca de endereços eletrônicos de
instituições que tratam do consumo consciente. Na internet foi realizada uma pesquisa com o
seguinte termo: “consumo consciente” no site da empresa Google de serviços online e
software. Foram desconsiderados sites que desviavam a exploração do tema para apresentar
anúncios e aqueles que se repetiam na mesma busca. Além de sites, apareceram blogs que
foram também inseridos na pesquisa. É importante destacar que durante a pesquisa foram
descartados sites cuja última atualização havia sido há mais de dois anos, e também os que
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apareciam nos termos da pesquisa, mas que traziam apenas um texto referente ao consumo
consciente e que não se adequavam à pesquisa pretendida.
A fim de conhecer as diferentes representações de mundo veiculadas pelos meios de
comunicação e pelo ambiente escolar, seus critérios, razões e históricos institucionais,
culturais, políticos, sociais e ambientais que levam à promoção de reflexões sobre as formas
de consumo e sobre a construção socioambiental do futuro, buscou-se construir a trajetória
dos comportamentos consumistas, por meio de pesquisa em acervos históricos como jornais,
revistas, documentos e normas. Descreve-se, ao longo do texto, o estado da arte do consumo e
suas inter-relações com o meio ambiente, a tecnologia, a ciência e as questões sociais.
Para confirmar ou não os elementos levantados, foi de suma importância
consubstanciar os dados em fontes secundárias como bibliografias atualizadas, teses,
dissertações, sites, livros e demais acervos que se fizeram imprescindíveis, considerando os
avanços já estabelecidos pelos autores selecionados. Diante de suas posturas teóricas, os
termos foram tomados em sentido mais amplo, remetendo à pluralidade dos aspectos e das
dimensões das experiências humanas.

1.6.1 Base metodológica da pesquisa
Partindo do escopo geral desta tese que é demonstrar como a educação pode contribuir
para a reflexão sobre os discursos que instigam o consumo na modernidade e para a promoção
de transformações que visem a preservação e a conservação do meio ambiente, classifica-se
esta pesquisa como de caráter exploratório-descritiva devido à sua base estrutural normativocientífica, à revisão de literatura, à leitura e documentação bibliográfica, à observação da
realidade e suas variáveis, investigação e esclarecimento dos temas abordados de forma
sistematizada, à coleta de dados e ao problema proposto (MOREIRA; CALEFFE, 2008).
A abordagem das relações entre as variáveis independentes39 (grupos sociais
pesquisados) e dependentes40 (tratamento das questões ambientais e de consumo) foi
descritiva, sem formação de consensos, valorizando os graus de individualidade. A escola, os
estudantes, e as modalidades de ensino foram aspectos relevantes e merecedores de atenção
para incrementar ou inibir os eventos e exerceram a função de variável independente. As
características de organização dos cursos de extensão universitária exerceram o papel de

Propriedade à qual se atribui algum valor que pode ser suscetível de alteração. “A variável independente é
aquela que é fator, propriedade ou aspecto que produz efeito ou consequência” (BUSCHLE, 2017, p. 59).
40
A variável dependente é a consequência de algo que foi estimulado (ex. aprovação no vestibular).
39
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variável interveniente41 no sistema dos saberes escolares, com a intenção de refletir sobre os
hábitos corporativos e domínios curriculares.
A pesquisa recorreu a bases metodológicas diversificadas para explorar as distintas
dinâmicas e práticas culturais da modernidade por meio de métodos, técnicas e materiais para
a definição da amostra (estudantes e professores) e da análise dos dados. Devido às fontes
consultadas (secundárias), o estudo possui mais características de pesquisa bibliográfica42,
embora tenha-se utilizado algumas fontes primárias como documentos jurídicos e oficiais.
Quanto aos procedimentos técnicos, esta pesquisa apresenta ainda características de:
aplicada, uma vez que busca resolver um problema (problema de pesquisa); não experimental,
pois descreve eventos e como acontecem; qualitativa, tendo em vista que descreve os dados
coletados verbalmente e pela observação; de campo, tendo em vista que foram realizadas
coletas de dados in loco (na escola em que foi desenvolvido o curso de extensão universitária
e na escola em que foram desenvolvidas atividades com estudantes do 3º ano) (MOREIRA;
CALEFFE, 2008). Levou-se em consideração na descrição e na análise dos dados os
múltiplos fatores que interferiram em alguns momentos da pesquisa como os burocráticos,
técnicos, temporais, organizacionais, atitudinais, financeiros e políticos (LÜCK, 2008).

1.6.2 Espaços de análise
A pesquisa de campo foi realizada, prioritariamente, na Escola Municipal Papa João
XXIII43, localizada na Rua Itacolomi, n.º 700, Bairro Portão44, nos anos de 2015, 2016 e
2018, junto aos professores e estudantes da unidade. Também foram realizadas atividades na
Escola Municipal Professor Lauro Esmanhoto45, situada à Rua Affonso Baroni, n.º 175, no

41

É um fator ou propriedade que teoricamente afeta o fenômeno observado. Diferentemente de outras variáveis,
este fator não pode ser manipulado ou medido (UNIVERSIDADE ANHEMBI, 2016).
42
Segundo Buschle (2017, p. 67) a “pesquisa bibliográfica é aquela que se desenvolve tentando explicar um
problema a partir das teorias publicadas em diversos tipos de fontes: livros, artigos, manuais, enciclopédias,
anais, meios eletrônicos, etc”.
43
O nome da escola é uma homenagem ao religioso Angelo Giuseppe Roncalli, o Papa João XXIII que foi
escolhido em 28 de outubro de 1958. Foi o segundo Patriarca de Veneza a ser eleito papa. Seus quase cinco anos
de pontificado foram marcados por um acontecimento histórico para a Igreja Católica: a convocação do Concílio
Vaticano que foi uma série de conferências com bispos do mundo todo, que tinha como objetivo a modernização
da Igreja Católica (ALTMAN, 2017).
44
A passagem e o comércio de animais procedentes de Curitiba e dos Campos Gerais levaram à instalação de um
posto de fiscalização na região, o que deu origem ao nome do bairro: Portão (CURITIBA, 2013).
45
A escola homenageia o professor Lauro Esmanhoto que, aos dezesseis anos, lecionava no Colégio Senhor
Bom Jesus. Formou-se em direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Paraná, em1945. Ainda na
década de 1940, passou a integrar o quadro de professores da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e do
Instituto de Educação do Paraná (Cervi; Müller, 1988).
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Bairro Pilarzinho46, com estudantes do 3º ano do Ensino Fundamental, em 2017. Ambas
ficam na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil, constituem a Rede Municipal de
Ensino de Curitiba e são mantidas pela Secretaria Municipal de Educação47 (SME). As
políticas públicas para a educação municipal pautam-se nos princípios da democracia48,
equidade49, trabalho coletivo50, autonomia51 e no interesse público52 (CURITIBA, 2017).
A escolha das escolas municipais ocorreu devido a pesquisadora trabalhar na
Secretaria Municipal da Educação de Curitiba e ser dispensada em tempo parcial pela mesma
para realizar pesquisa acadêmica que possibilite repensar o trabalho desenvolvido nas
unidades escolares. Os resultados das estudos desenvolvidos por servidores municipais
compõem uma biblioteca destinada a pesquisas de funcionários e da comunidade, em geral.
Até a década de 1950, o ensino público, na cidade de Curitiba, era administrado e
custeado pelos governos estadual e federal. Na metade dos anos 1950, a administração da
Prefeitura Municipal de Curitiba (PMC) foi reestruturada e criou-se o Departamento de
Educação, Cultura e Turismo que passou gerir a educação municipal. Inicialmente, a
prefeitura escolhia os terrenos nos quais seriam instaladas novas escolas, as construía e as
repassava para o governo do Estado, que gerenciava a contratação de professores e colocava a
escola em funcionamento (CHAVES, 2011).
A primeira unidade escolar municipal de Curitiba foi o Centro Experimental Papa João
XXIII, fundada no ano de 1963, localizado na comunidade Vila Leão, atualmente, bairro
Portão. O objetivo da unidade era ministrar a educação integral aos estudantes e familiares,

46

O nome do bairro deve-se à capela de Nossa Senhora do Pilar, fundada em 1782. Os primeiros imigrantes que
chegaram ao bairro foram os portugueses, alemães e poloneses.
47
A RME conta com 537 unidades educacionais em dez núcleos regionais de educação e mais 83 unidades
conveniadas. Essas unidades estão assim distribuídas: 171 Centros Municipais de Educação Infantil; 185 escolas,
destas, 37 são Centros de Educação Integral, três são escolas de educação especial e 145 são escolas que ofertam
o ensino fundamental regular; oito Centros Municipais de Atendimento Especializado, 45 Faróis do Saber,
cinquenta unidades de educação integral, onde cinco não são anexas às escolas e 45 são vinculadas às escolas
próximas; 86 centros de educação infantil conveniados, uma biblioteca especializada em educação e uma
biblioteca na Praça do Japão (CURITIBA, 2017).
48
A gestão democrática das escolas tem como objetivo a construção coletiva como princípio e método das
tomadas de decisões. Essa construção se dá pelo fortalecimento, aprimoramento e ampliação das possibilidades
de participação, respeitando os consensos e dissensos dos coletivos (CURITIBA, 2017).
49
Por equidade entende-se as políticas que visam superar a assimetria social, econômica e cultural dos
estudantes, reconhecendo as desigualdades sociais e promovendo a emancipação social (CURITIBA, 2017).
50
O trabalho coletivo pauta-se na gestão democrática e permite a corresponsabilização e planejamento dos
envolvidos nas ações pedagógicas (CURITIBA, 2017).
51
A autonomia deve ser promovida pelo diálogo, formação, informação e por instrumentos democráticos
(CURITIBA, 2017).
52
O interesse público deve ser priorizado sobre qualquer outro que por ventura adentre as unidades de educação.
Sendo a escola pública, as ações governamentais devem primar pela efetivação dos direitos sociais que são
constitucionalmente protegidos e de acesso a todos igualmente (CURITIBA, 2017).
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promovendo uma elevação da renda da população local, por meio da implantação dos centros
comunitários.
O ensino regular municipal é ofertado nos turnos da manhã e da tarde. Algumas
unidades funcionam em período integral. Além de atividades curriculares, as escolas
municipais promovem atividades para a comunidade, aos sábados, no período da tarde. O
Programa Comunidade Escola busca “transformar as escolas municipais em centro irradiador
da vida da comunidade com educação, promoção do empreendedorismo, atividades culturais,
atividades relacionadas à saúde e de esporte e lazer.” (CURITIBA, 2017).
Para difundir os espaços existentes na cidade que podem ser utilizados para
complementos das atividades curriculares, o Programa Linhas do Conhecimento busca
fortalecer o conhecimento e a admiração das crianças pelos espaços públicos. “São
desenvolvidas ações que contribuem com a ampliação cultural a partir dos currículos do
Ensino Fundamental e da Educação Infantil, com as interlocuções sociais e com as práticas
pedagógicas.” (CURITIBA, 2017). Para cada espaço, foi produzido um material didático com
o objetivo de instrumentalizar os docentes para que trabalhem antes de ir ao local e possam
explorar seus potenciais, no retorno.
O programa “Cultura em Movimento” incentiva a participação dos funcionários da
SME em eventos culturais, distribuindo gratuitamente ingressos para vários espaços da
cidade. Seu objetivo é a “ampliação do repertório cultural dos profissionais da educação por
meio do acesso às diferentes linguagens artísticas.” (CURITIBA, 2017). Entre as atrações
podem ser citadas balé, dança, teatro, concerto, musicais e bandas, além da distribuição de
documentários e livros.
O Programa Embaixadores do Futuro, lançado em 2017, tem por objetivo disseminar
“o conhecimento da atividade consular e a abertura dos horizontes” Já foram empossados “34
estudantes de 12 escolas da rede municipal de ensino como "embaixadores de Curitiba"”
(CURITIBA, 2017). Além disso, os estudantes tiveram a oportunidade de ir à Brasília
conhecer algumas embaixadas. A Rede Municipal de Ensino de Curitiba (RME) oferta ainda
outras atividades para os estudantes como a Robótica, Leões do Vôlei, Rugby, Atletismo e
Fanfarra. Em 2018, a SME encerrou modalidade de Educação de Jovens e Adultos, Fase II,
que era ofertada no período noturno.
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1.6.2.1 Escola Municipal Papa João XXIII
A Escola Municipal Papa João XXIII localiza-se em um bairro que possui dois
shoppings centers, lojas de automóveis, supermercados, edifícios de alto padrão, condomínios
residenciais, terminal de transporte público, agências bancárias, lojas de departamentos e
diversos tipos de comércios e serviços. Aproximadamente, 40% dos moradores do Bairro
Portão têm renda média entre um e três salários mínimos e 17% ganham mais de cinco
salários mínimos. A localidade conta com escolas municipais, centros municipais de
Educação Infantil, Armazéns da Família e Unidades Básicas de Saúde (CURITIBA, 2019).
Além de ser a primeira escola municipal, a instituição foi pioneira no estabelecimento
do primeiro Jardim de Infância para crianças da região, iniciando em 1964 com uma turma de
45 crianças. Também oferecia aos estudantes iniciação profissional para 4.ª e 5.ª séries, nos
chamados Pavilhões de Artes Industriais (CURITIBA, 2017). Quando fora instalada, a escola
integrou o centro de artes industriais, os clubes de donas de casa, agrícola e de recreação
orientada, a biblioteca comunitária e uma unidade sanitária polivalente (CURITIBA, 1984).
Nesta época, pensava-se a educação de forma a organizar o ambiente sociocultural oferecendo
estímulos para a população ultrapassar seus limites e ganhar uma nova dimensão humana e
social.
Atualmente, a instituição oferta o ensino de 1.º ao 9.º ano do Ensino Fundamental, nos
períodos da manhã e da tarde. A escola disponibiliza algumas salas, no período da noite, que
são utilizadas pela Secretaria Estadual da Educação do Paraná para a oferta do Ensino Médio.
Além disso, a unidade abre aos finais de semana para receber a comunidade para atividades
do Programa Comunidade Escola. Muitos estudantes chegam até a escola de condução, uma
vez que moram em bairros vizinhos e até em outros municípios.

1.6.2.2 Escola Municipal Professor Lauro Esmanhoto
A Escola Municipal Professor Lauro Esmanhoto situa-se no Bairro Pilarzinho, foi
inaugurada em março de 1987 e já teve outros dois nomes: Santa Terezinha e Bracatinga. A
partir de 1992, a escola passou a atender aos estudantes no período integral, em dois prédios.
No primeiro ficam as turmas regulares e, no segundo, as turmas de tempo integral. A
instituição funciona nos períodos manhã e tarde e os estudantes ficam o dia todo na escola,
não existindo turmas que ficam apenas meio período. A unidade oferta escolaridade do 1º ao
5º ano do Ensino Fundamental.
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A microrregião em que a escola está situada é conhecida como Bracatinga e possui
pequenos comércios como panificadoras, mercearias, material de construção, bares e
restaurantes. Há somente uma linha de transporte público: Bracatinga. No entorno da escola
há áreas verdes e um rio. Do terreno da escola é possível avistar o município de Almirante
Tamandaré, de onde vem alguns estudantes. Importante destacar que no bairro Pilarzinho
estão localizados alguns cartões postais da cidade de Curitiba, como o Parque Tingui, a
Universidade Livre do Meio Ambiente e o Parque Tanguá.

1.6.3 Etapas da pesquisa
Esta pesquisa foi desenvolvida juntamente com a frequência nas disciplinas
ministradas no Doutorado e no grupo de estudos em Tecnologia e Meio Ambiente (TEMA da
UTFPR), durante os anos de 2015 e 2016, conforme apresentado no Quadro 1. Além disso,
fazem parte do programa do curso a participação em eventos externos e a escrita e publicação
de artigos, o que ocorreu entre os anos de 2015 e 2018.
ETAPAS
Curso das
disciplinas

Seminários,
palestras, defesas
de mestrados e
doutorados, cursos,
encontros e
conferências
Grupo de pesquisa
TEMA56/UTFPR

QUADRO 1 - PERCURSO DA PESQUISA
OBJETIVOS
PROCEDIMENTOS
ESPAÇOS E
CONTEXTOS
Aprendizagem e
Aulas presenciais;
UTFPR
obtenção de
apresentação de
créditos
seminários; aulas in loco;
produção de artigos
Ampliação do
Participação como ouvinte
UTFPR
repertório de
ou apresentando trabalhos
UFPR53
conhecimento e
SME/PMC
obtenção de
UFPB54
créditos
UNINTER55
Participação nas
temáticas anuais
do grupo

Elaboração do
Projeto de Pesquisa

Adequação e
refinamento do
projeto

Levantamento de
dados

Aquisição de
visão geral
sobre o
consumo e meio
ambiente na
modernidade

Discussões de temas préestabelecidos, participação
em eventos e produção de
artigos
Definição do objetivo, do
problema e da
metodologia;
contatos pessoais;
autorização para pesquisa
Pesquisa bibliográfica em
livros, revistas, teses,
dissertações, sites
especializados e jornais.

PERÍODOS
2015

2015
2016
2017
2018

Escritório Verde

2015
2016

UTFPR

2014
2015
2016

Bibliotecas
Sites

2015
2016
2017

53

Universidade Federal do Paraná
Universidade Federal da Paraíba
55
Centro Universitário Internacional - Curitiba
56
Grupo de Estudos em Tecnologia e Meio Ambiente do Programa de Pós Graduação em Tecnologia e
Sociedade da UTFPR.
54
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ETAPAS

OBJETIVOS

PROCEDIMENTOS

Atividades nas
escolas

Observação e
coleta de dados
in loco

Elaboração e
desenvolvimento de
atividades nas escolas

Compilação e
análise dos dados

Análise crítica
dos dados
levantados

UTFPR

Escrita da tese

Produção da
tese

Releitura e readequação
dos dados levantados em
consonância com a
pesquisa teórica
Elaboração gradativa do
texto dissertativo

Escrita e publicação
de artigos
científicos
Qualificação

Divulgação
parcial da
pesquisa
Apresentação do
texto para banca
de professores

Escrita e apresentação de
artigos

UTFPR

2015
2016
2017
2018
2018

UTFPR

2016

UTFPR

2019

Defesa

ESPAÇOS E
CONTEXTOS
Escolas Municipais
Papa João XXIII e
Lauro Esmanhoto

Composição de banca
examinadora para análise
do texto visando
contribuições
Defesa pública
Apresentação do texto
de tese de
final com os resultados
doutorado
finais para banca
examinadora
FONTE: Elaborado pela pesquisadora (2018).

UTFPR

PERÍODOS
2015
2016
2017
2018
2017
2018

1.7 ESTRUTURAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS
A tese está dividida em capítulos, assim distribuídos:
 Elementos pré-textuais: apresenta agradecimentos, resumos, listas de ilustrações,
quadros, siglas e sumário;
 O capítulo 1 - Introdução: apresenta, em linhas gerais, o assunto tratado na tese, o
tema específico, os objetivos, o problema da pesquisa, a justificativa, a metodologia,
os espaços e as etapas da pesquisa;
 O capítulo 2 - Formação da sociedade de consumo: aspectos históricos, sociais e
tecnológicos: apresenta a influência do consumo na composição das sociedades;
 O capítulo 3 - Construção da modernidade no Brasil e de hábitos de consumo:
apresenta o processo de industrialização brasileiro, as influências dos acontecimentos
políticos na economia do país e a evolução dos direitos dos consumidores;
 O capítulo 4 - Consumo e as relações com a modernidade: apresenta como são
compreendidos os temas centrais da tese e suas implicações para o meio ambiente, a
ciência, a tecnologia, a educação e a sociedade;
 O capítulo 5 - Perspectivas do consumo, neurociência e marketing: apresenta as
implicações do marketing, da mídia e da ciência para o consumo.
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 O capítulo 6 - Atividades desenvolvidas em escolas: apresenta como foram
desenvolvidas as atividades;
 O capítulo 7 - Análise e discussão dos resultados: apresenta a análise e os resultados
da pesquisa em consonância com a base teórica utilizada;
 Considerações - apresenta as considerações finais da pesquisa, suas limitações e
implicações;
 Sugestões para pesquisas futuras - apresenta possiblidades de desdobramentos da
pesquisa;
 Referências - apresenta todas as referências citadas na tese, de acordo com as normas
vigentes;
 Apêndices - apresenta os documentos desenvolvidos pela pesquisadora e que foram
utilizados durante a pesquisa;
 Anexos - apresenta os textos e documentos que foram utilizados para fundamentação
ou comprovação de dados.
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2 FORMAÇÃO DA SOCIEDADE DE CONSUMO: ASPECTOS HISTÓRICOS,
SOCIAIS E TECNOLÓGICOS
Para se chegar até o estado de evolução atual, foi preciso desenvolver diversos
recursos tecnológicos além de repensar, analisar, experimentar, errar, acertar, adaptar, e
acreditar que as diferentes sociedades aceitariam os mais curiosos inventos. Todas estas fases
foram de suma importância para que o mundo se abrisse para uma corrida que parece não ter
fim na busca por novas invenções tecnológicas e descobertas científicas. Desta forma, este
capítulo apresenta sucintamente um panorama da influência do consumo na constituição das
sociedades, seus aspectos históricos, sociais e tecnológicos de modo a facilitar a compreensão
dos estágios de desenvolvimento que se sucederam ao longo da história humana.
2.1 A INFLUÊNCIA DO CONSUMO NA FORMAÇÃO DAS SOCIEDADES ATÉ A
IDADE MÉDIA
No início desenvolvimento humano, considerando os registros históricos que se tem
acesso, está comprovado que há uma época em que os povos que habitavam a Terra eram
caçadores-coletores. Segundo Costa (2017), há cerca de 8.000 anos eles eram forçados a
migrar sempre que o alimento se tornava escasso, o que os impedia de acumular muitos
pertences e a constituir uma comunidade fixa. “Os grupos sociais nunca podiam ser grandes,
já que apenas um número limitado de pessoas podia conviver, sem esgotar rapidamente os
recursos alimentares” (não p.) do meio natural em que estivessem habitando. “O meio natural
era aquela fase da história na qual o homem escolhia da natureza aquilo que considerava
fundamental ao exercício da vida e valorizava diferentemente essas condições naturais, as
quais constituíam a base material da existência do grupo” (SANTOS, 2005, p. 37).
Com o passar do tempo e com o desenvolvimento de técnicas e tecnologias, as pessoas
puderam se fixar em pequenas comunidades. É importante salientar que nem todos os povos
que habitavam a Terra estavam no mesmo tempo histórico. Diamond (2009, p. 13), observa
que “nos 13.000 anos que se passaram desde o fim da última Era Glacial57, algumas partes do
mundo desenvolveram sociedades industriais e letradas, que usavam utensílios de metal,
enquanto outras produziam apenas sociedades agrícolas analfabetas”, assim como distintas
regiões se conservaram caçadoras-coletoras de alimentos e para isso usavam artefatos feitos
de pedras. Leroi-Gourhan ao discorrer sobre o início da criação de gado e a agricultura,
observa que:
57

Período geológico em que a temperatura da Terra caiu, permanecendo assim por um longo tempo, ocasionando
a formação de extensos mantos de gelo sobre a superfície do planeta, atingindo seu pico há cerca de 60 milhões
de anos (GALVÃO, 2016).
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[..] qualquer que fosse o caráter progressivo da adopção da economia agrária e da
forma de transições para a periferia, o processo desencadeado ao Mesolítico 58 do
Próximo Oriente59, cerca de 8000, transformou por completo, já em 5000, a
estrutura das sociedades, da Mesopotâmia 60 à Turquia, Grécia e Egipto. A economia
de base é constituída mesmo antes da aparição da olaria (entre 6000 e 5000 a. C.)
pela associação do trigo e da cevada com o carneiro, a cabra e o porco e surgem as
primeiras aldeias permanentes (LEROI-GOURHAN, 1964, p. 165).

A história da evolução humana evidencia que as sociedades que utilizavam os
utensílios de metal acabaram conquistando ou exterminando outras sociedades menos
desenvolvidas. Segundo Diamond (2009, p. 16), “entre 11000 a.C. e 1500 d.C., diferentes
ritmos de desenvolvimento nos continentes resultaram nas desigualdades tecnológicas e
políticas”, o que culminou na invenção de artefatos mais ou menos avançados em cada região.
“Por exemplo, a produção em massa de utensílios de bronze, que começava nos Andes sulamericanos nos séculos que antecederam 1.500, já estava consolidada em partes da Eurásia61
mais de 4.000 anos antes”. Com o progresso dos seres humanos, o simples consumo para
sobreviver deu lugar às trocas e, posteriormente, ao comércio.
Considerando o aprimoramento das técnicas e do comércio e com o aumento do
consumo, a fim de proteger os cidadãos, na antiguidade, em especial, na Babilônia 62, foi
criado o Código do Rei Hammurabi (1792-1750 a.C.) que trazia sentenças que
regulamentavam os direitos patrimonial, da família, de heranças, e de qualidade dos produtos,
além de direitos e obrigações dos profissionais da época (ZÜLZKE, 1991). Outra
preocupação que assolava as sociedades era o meio ambiente que já na Grécia Antiga 63 sentia
as consequências do aumento da população e do consumo, em uma região que não era muito
fértil, cujo solo era pedregoso, e as chuvas irregulares.
Segundo Le Goff (1986), a partir do século XI surgiram e desenvolveram-se
progressos técnicos importantes como a evolução do armamento e da arte militar que
provocou avanços na metalurgia e na balística64. A igreja também cooperou para o progresso e

58

Era de transição do paleolítico para o neolítico, ligada à Era Glacial, que iniciou há cerca de 10.000 a.C. Seu
fim se deu quando a temperatura global ficou mais amena e o ser humano começou a desenvolver a agricultura,
por volta de 6.000 a.C. (GALVÃO, 2016).
59
Região geográfica que abrange a Ásia próxima ao mar Mediterrâneo, a oeste do rio Eufrates, incluindo ainda a
Síria, o Líbano, Israel, a Palestina e o Iraque.
60
Área do sistema fluvial Tigre-Eufrates que corresponde a maior parte do atual Iraque e Kuwait, partes orientais
da Síria e de regiões das fronteiras Turquia-Síria e Irã-Iraque.
61
Conjunto da Europa e Ásia que pode ser considerado como um supercontinente composto pelos continentes
europeu e asiático, separados pela cordilheira dos Montes Urais, localizado na Rússia.
62
Cidade da Mesopotâmia situada nas margens do rio Eufrates, fundada por volta de 1894 a.C.
63
A Grécia Antiga abrange desde 1100 a.C. até a dominação romana em 146 a.C.
64
Ciência que estuda o movimento de corpos lançados ao ar livre, geralmente relacionada ao disparo de projéteis
por uma arma de fogo. Ao se estudar um projétil disparado pode-se separar seu movimento em três partes: a
balística interior, balística exterior e a balística terminal (ALGO SOBRE, 2016).
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fez avançar técnicas de medição do tempo, de construção de igrejas, de transportes e de artes
menores como a do vitral. Leroi-Gourhan (1964), explica que em todos os tempos, tanto na
América como na Europa não mediterrânica, e na chamada África Negra, quando os grupos
humanos chegavam ao limiar agrícola, ultrapassavam o limiar metalúrgico.
As cidades ocupavam papel de ampla importância nas transformações sociais, uma vez
que seus órgãos eram articulados com os campos, de onde saiam os nutrientes que chegavam
por meio dos intermediários. Para sobreviver, os humanos tiveram que desenvolver meios de
conseguir alimentos, água, vestimentas e abrigo e como não é possível produzir tudo de que
se necessita para viver com comodidade, foi preciso comercializar. Nessa época, surgiram
feiras periódicas na Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha e Itália que passaram a manter um
comércio mais estável e permanente. “Bastante rapidamente, um elemento social suplementar,
o comerciante, indígena ou mais vulgarmente estrangeiro, vem, com a aparição da moeda,
complicar o dispositivo fundamental sem lhe trazer modificações estruturais profundas”
(LEROI-GOURHAN, 1964, p. 178). Sobre as feiras, é importante destacar que:
Depois de alguns dias de preparativos, nos quais se desempacotava a mercadoria,
armavam-se as barracas, efetuavam-se os pagamentos e cuidava-se de todos os
outros detalhes, inaugurava-se a grande feira. Enquanto dezenas de saltimbancos 65
procuravam divertir o povo que se movia de barraca em barraca, prosseguiam as
vendas. Embora produtos de toda espécie fossem vendidos durante todo o tempo,
alguns dias eram reservados ao comércio de tipos especiais de mercadorias, como
fazendas, couros e peles (HUBERMAN, 1986, p. 24).

Leroi-Gourhan (1964) ressalta que com o aumento do conforto material, “as relações
entre produção, consumo e matéria deixam prever que o homem consome cada vez melhor,
mas de maneira irremediável, a sua própria substância, isto é, aquilo que lhe vem do meio
natural” (LEROI-GOURHAN, 1964, p. 185). O consumo pode ser devastador tanto para os
recursos naturais quanto para o ser humano.
[...] a sociedade humana torna-se principal consumidora de homens, sob todas as
formas, ou pela violência ou pelo trabalho. O homem ganha em assegurar
progressivamente uma tomada de posse do mundo natural, que deve, se
projectarmos no futuro os termos tecnoeconômicos da actualidade, terminar por uma
vitória total, esgotado o último poço de petróleo a fim de cozinhar o último punhado
de ervas, comidas com o último rato (LEROI-GOURHAN, 1964, p. 186).

O historiador Keith Thomas, ao abordar as relações entre o ser humano e o ser humano
natural, faz citações documentais para apontar como estas relações se recompõem e se
readéquam na cultura, no tempo e no espaço. Ele trata especificamente da sociedade inglesa,
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que teve uma aristocracia66 de bases rurais agregada a uma agricultura altamente capitalizada.
“Agricultura e a administração dos domínios eram os interesses centrais da pequena nobreza”
(THOMAS, 2010, p. 15), que concebia os campos como fonte de lucro e de recreação.
As sociedades agrícolas acabaram conservando sua estrutura inicial, mas o artesanato
e a indústria continuaram a ser os motores da evolução material. Com a diversidade de
produtos disponíveis, as pessoas começaram a sentir a necessidade de obter os utensílios que
poderiam facilitar o dia-a-dia. Diamond, ao abordar o motivo pelo qual as pessoas passam a
ter necessidades de adquirir os artefatos tecnológicos, afirma que:
[...] as invenções supostamente surgem quando uma sociedade tem uma necessidade
não atendida: certa tecnologia é vista como insatisfatória ou limitada. Os possíveis
inventores, motivados pela perspectiva de ganhar dinheiro ou fama, percebem a
necessidade e tentam preenche-la. Algum inventor chega finalmente a uma solução
superior à tecnologia insatisfatória existente. A sociedade adota a solução se ela for
compatível com seus valores e com outras tecnologias (DIAMOND, 2009, p. 242).

Muitos inventos são aceitos por sua performance e são inseridos na sociedade por
fazer fluir as atividades que se tornam mais complexas com as aglomerações humanas. Há
uma relação entre o crescimento demográfico e os progressos técnicos da indústria e da
agricultura, elucidados pela melhora na qualidade alimentar e controle das pestes. Gimpel ao
abordar o crescimento da população, em especial, o europeu, afirma que foram registrados
picos de aumento populacional por volta de 1200, na Inglaterra e na França.
Entre os anos de 1086 e 1348, a população da Inglaterra triplicou, atingindo uma
cifra total de 5 a 6 milhões, contando os habitantes da Irlanda, Escócia e País de
Gales. Na França, a população era então de mais de 20 milhões de habitantes. Em
1940, com 40 milhões de franceses, dobrara os números medievais e em 1974, com
50 milhões de habitantes, mal atinge duas vezes e meia a cifra do século XIV. Se a
França pôde desempenhar um papel de primeiro plano no desenvolvimento da
economia, depois na revolução da agricultura e da indústria, foi porque na Idade
Média a sua população representava, por si só, um terço de toda a Europa (GIMPEL,
1977, p. 71).

Desde a metade da época medieval, na Europa, a explosão demográfica teve como
consequência o aumento do consumo e as destruições do meio ambiente. Gimpel (1977), ao
tratar da revolução industrial da idade média e sua influência ao meio ambiente, ressalta que
naquela época surgiram protestos contra a destruição de florestas europeias. O autor menciona
que no ano de 1232 foi escrito um relatório sobre o desmatamento que era provocado pelas 60
forjas que foram instaladas na floresta de Dean, na Inglaterra. Alguns anos mais tarde, em
1255, foram denunciados que dois fornos de cal consumiam 500 carvalhos em apenas um ano
na floresta da Wellington.
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A destruição progressiva das florestas e a carestia de madeira forçaram a Inglaterra a
importar madeira da Escandinávia e a procurar um combustível de substituição. Os
primeiros navios carregados de abeto67 norueguês entraram no porto de Grimsby, na
costa leste, em 1230. Em 1274, o mestre-carpinteiro da catedral de Norwich teve de
ir até Hamburgo, na Alemanha, para comprar as pranchas e vigas. O novo
combustível destinado a substituir a madeira foi o carvão (GIMPEL,1977, p. 76).

A consequência do amplo uso do carvão mineral foi a poluição atmosférica, uma vez
que esse carvão explorado era de má qualidade, não queimava bem e liberava vapores
betuminosos68. Nos últimos anos do século XIII, Londres conheceu o infeliz privilégio de ser
a primeira cidade do mundo a sofrer poluição atmosférica. As pessoas da Idade Média
devastaram seu meio ambiente e dilapidaram as riquezas naturais, conforme os recursos
tecnológicos existentes. Como decorrência pode ser citada a escassez da madeira para
suprimento de algumas necessidades mais urgentes como a confecção de caixões para as
famílias enterrarem seus mortos (GIMPEL, 1977).
Derrubaram-se milhares de hectares de florestas para ampliar a superfície das terras
aráveis, pastagens, para moradias, uso doméstico e industrial, e construção de moinhos de
água e de vento, pontes, instalações militares e fortalezas. Os navios eram de madeira, assim
como as máquinas e os teares. “Na Inglaterra, em meados do século XIV, a construção do
castelo de Windsor exigiu o corte de uma floresta inteira: foram sacrificados exatamente
3.004 robles [carvalho]. E como se isso não fosse suficiente, dez anos depois foram abatidos
mais 940 robles nos bosques de Combe Park” (GIMPEL, 1977, p. 75). Nesta época, erguiamse vozes de protesto contra a devastação das florestas da Europa.
Com a destruição das florestas e a não aceitação do uso do carvão mineral, os ingleses
passaram a usar o carvão de mar. Por causa de seu emprego, um cheiro intolerável espalhavase e o ar ficava viciado, causando prejuízo à saúde física, descontentamento dos altos
dignitários69, cidadãos e outros habitantes. Em 1388, o Parlamento Inglês, sediado em
Cambridge, votou a primeira lei nacional antipoluição do mundo. Esta lei abrangia,
simultaneamente, a poluição do ar e da água (GIMPEL, 1977).
Outro impacto significativo foi ocasionado pelo consumo de carne. No século XIV, na
França, eram abatidas cerca de 250.000 cabeças de gado ao ano. “Os matadouros e os
curtumes, estes em particular, são apontados como responsáveis” pela poluição da água
(GIMPEL, 1977, p. 81). Para limitar essa poluição, as autoridades francesas buscaram
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restringir o abate de animais dentro do perímetro urbano e mudaram as indústrias mais a
jusante70 do Rio Sena.
Em 1425, em Colchester, no Condado de Essex, os cervejeiros queixaram-se de que
os curtidores de peles contaminavam as águas por eles utilizadas para fabricar a
cerveja. A palavra “poluição” ainda não existia, mas a linguagem da Idade Média
nem por isso é menos expressiva. “A corrupção do rio é tão grande que até os peixes
morrem” (GIMPEL, 1977, p. 82).

Embora a poluição e a devastação ambiental avançassem, o ritmo de produção e o
abastecimento das cidades não poderiam parar. Sevcenko (1994), ao tratar do período entre os
séculos XI e XIV, conhecido como Baixa Idade Média, assegura que neste espaço de tempo,
na Europa, desenvolveu-se um eixo comercial que foi reforçado pelo crescimento
demográfico e pelo desenvolvimento da tecnologia agrícola. “O estabelecimento de contatos
constantes e cada vez mais intensos com o Oriente, inicialmente através das Cruzadas71 e em
seguida pela fixação de feitorias comerciais permanentes, garantiu um fluxo contínuo de
produtos, especiarias e, sobretudo, um estilo de vida novo” (SEVCENKO, 1994, p. 5). Assim,
surgiram os grandes centros de produção artesanal, os entrepostos comerciais, as feiras
internacionais de comércio e as primeiras casas bancárias. “A economia de subsistência e de
trocas naturais tendia a ser suplantada pela economia monetária, a influência das cidades
passou a prevalecer sobre os campos, e a dinâmica do comércio a forçar a mudança e a
ruptura das corporações de ofícios medievais” (ibid., p. 5).
Sobre o comércio de especiarias, Landes (1998, p. 145-146) salienta que a pimenta e
outros condimentos eram utilizados na conservação de alimentos como a carne que “era
defumada, salgada, condimentada e preservada [...]; a carne era fartamente temperada, [...]
para esconder o gosto e o cheiro de estragada. [...] O tabasco e outros molhos fortemente
picantes [...] tornariam as ostras contaminadas mais seguras para o consumo humano. Isso,
segundo o autor, explica a demanda e os altos valores das especiarias que não eram um luxo e
sim uma necessidade para garantir o consumo de alimentos em épocas de escassez e menos
riscos à saúde humana.
No século XIV houve uma grande crise disparada pela Peste Negra 72, pela Guerra dos
Cem Anos73 e pelas revoltas populares. A guerra e a peste causaram um declínio demográfico
e os trabalhadores passaram a ser muito explorados. Essa crise “contribuiu para que a
Sentido da correnteza de um curso d’água; da nascente para a foz.
Movimentos militares, de caráter parcialmente cristão, que partiam da Europa Ocidental para conquistar a
Terra Santa (Palestina) e a cidade de Jerusalém.
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A peste bubônica assolou a Europa durante o século XIV e matou entre 25 e 75 milhões de pessoas, durante a
Baixa Idade Média.
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Conflitos armados, nos séculos XIV e XV, entre a França e a Inglaterra.
70
71

44

economia monetária, a atividade comercial e os investimentos de capital se intensificassem
ainda mais. [...] O comércio sai da crise do século XIV fortalecido. O mesmo ocorre com a
atividade manufatureira, sobretudo aquela ligada à produção bélica” (SEVCENKO, 1994, p.
8). Além disso, cresciam também a construção naval, a produção de tecidos e roupas e a
exploração de metais nobres e comuns. O autor observa que muitos historiadores chamam
essa época de Revolução Comercial.
O historiador francês Jacques Le Goff (1986) ao estudar a vida material nos séculos X,
XI, XII e XIII, constata que a lógica de produção de renda do sistema feudal 74 estava marcada
pela exploração do trabalho e dos lucros obtidos pelos camponeses, extração fiscal e aquisição
de direitos feudais. A partir do século XII, passou a ser comum os artesãos abandonarem a
agricultura e passarem a viver somente de seus ofícios. Sapateiros, pedreiros, marceneiros e
serralheiros começaram a vender seus produtos e a abastecer as cidades europeias com o que
antes era feito somente para atender às suas necessidades (CHAVES; SILVA, 2016). No
ocidente medieval até o século XIV, “a classe senhorial [consumia] em despesas improdutivas
os lucros retirados da massa camponesa enquanto esta ficava praticamente reduzida à
satisfação das necessidades essenciais” (LE GOFF, 1986, p. 224).
No século XIV, na Europa, a classe burguesa enriquecia com o comércio entre o
Império Bizantino75, o Oriente e os reinos árabes. Nos dois séculos seguintes, o
enriquecimento se ampliou devido à exploração das colônias na América. Com as grandes
navegações, o comércio internacional se intensificou e teve início a globalização de produtos.
Na visão de Bauman (2011), a globalização76 torna todas as pessoas dependentes umas das
outras. As distâncias importam pouco e as ações locais podem ter implicações globais,
alcançando grandes distâncias de espaço e tempo.
Le Goff ao tratar da evolução do trabalho com os minerais e com a metalurgia,
assegura que um dos principais avanços do domínio industrial “é, sem dúvida, a invenção da
pólvora e das armas de fogo. [...]. Durante o século XIV, e mesmo depois dele, os primeiros
canhões semeavam o terror no campo adversário. [...] A sua importância viria,
Furtado (2001, p. 50) compreende o sistema feudal como “um fenômeno de regressão que traduz o
atrofiamento de uma estrutura econômica. Esse atrofiamento resulta do isolamento imposto a uma economia,
isolamento que engendra grande diminuição da produtividade pela impossibilidade em que se encontra o sistema
de tirar partido da especialização e da divisão do trabalho que lhe permitem o nível de técnica já alcançado”.
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Continuação do Império Romano durante a Antiguidade Tardia e Idade Média, cuja capital foi Constantinopla
(atual Istambul) e durou até 1453.
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CAMPOS; CAVANEZES (2007) compreendem que a globalização é um processo de escala mundial, que
transcende o conjunto Estado-nação. A interligação e a interdependência entre Estados, nas relações econômica,
social e política são essenciais nas decisões e suas consequências no mundo. Uma de suas principais
características é a desterritorialização, ou seja, as relações desvinculam-se das contingências do espaço.
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principalmente, do facto de o desenvolvimento da artilharia” (LE GOFF, 1986, p. 267) ter
acendido, em especial, a partir do século XV, o progresso da metalurgia. Em Paris e Londres
surgiram as galerias retratando imagens de desejo do novo. Construídas em ferro, elas
impunham os conceitos de engenheiro, construtor e decorador na consciência coletiva
causando “a utopia que deixa o seu rastro em mil configurações da vida, desde construções
duradouras até modas fugazes” (BENJAMIN, 1985, p. 32).
No período que se estende entre o século XV e o final do século XVIII, se deu um dos
acontecimentos mais importantes da história do ocidente: a Revolução Científica77. Durante
esse período houve ampla influência cultural e política na Europa Ocidental sobre as demais
regiões do mundo. Suas novas ciências e tecnologias foram fundamentais para essa revolução.
Pode-se citar alguns dos mais famosos “cientistas”78 e suas descobertas desta época, como
Johannes Gutenberg (1399-1468) que desenvolveu a prensa de tipo móvel; Leonardo da Vinci
(1452-1519) que se dedicou à mecânica, anatomia, arquitetura e óptica; Nicolau Copérnico
(1473-1543) que se destacou por seus estudos sobre o heliocentrismo79; e Galileu Galilei
(1564-1642) que desenvolveu o telescópio (VILAR, 2017).
Foi durante o Humanismo renascentista80 que houve ampla procura por textos puros e
originais da Antiguidade Europeia81, justamente no momento em que havia uma nova
ferramenta tecnológica para propagar o conhecimento: a imprensa. Com o desenvolvimento
da imprensa, foi possível difundir ideias e conceitos e expandir a crença nos saberes
científicos. Além disso, com a circulação de informações, as pessoas tinham acesso, mesmo
que com alguns dias ou meses de atraso, sobre regimes políticos, práticas religiosas, guerras,
doenças e sobre os avanços científicos e tecnológicos de boa parte do mundo, em especial, o
ocidental.

2.2 REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E PRODUÇÃO EM MASSA
O século XVIII ficou conhecido, em especial na França, Alemanha e Inglaterra como
o Século das Luzes, pois a sociedade acreditava em um progresso ilimitado provindo das
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Conceito criado em 1939 pelo físico, filósofo e historiador das ciências Alexandre Koyré (1892-1964), para se
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pesquisas da ciência, em uma racionalidade crítica, e se posicionava contra o dogma religioso.
A teoria crítica82 do pensamento contemporâneo pode ser considerada herdeira desta tradição
iluminista83 (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008). “As bases de inspiração dessas novas elites
eram as correntes cientificistas, o darwinismo social do inglês Spencer 84, o monismo alemão85
e o positivismo francês de Auguste Comte86” (SEVCENKO, 2006b, p. 14). Na visão de
Solomon (2016), o positivismo influenciou a arte e a ciência ocidentais, reforçando a função
dos objetos, celebrando a tecnologia e vendo o mundo como um lugar racional e ordenado.
É a partir do século XVIII que o mundo é marcado pela Revolução Industrial, na
Europa, que provocou implicações globais como a divisão e especialização do trabalho,
surgimento das linhas de montagem, além do aumento da produtividade e do consumo.
“Quando se emprega um grande número de pessoas para fazer certo produto, podemos dividir
o trabalho entre elas. Cada trabalhador tem uma tarefa [...] a fazer. Executa-a repetidamente e
em consequência se torna perito nela. Isso poupa tempo e acelera a produção” (HUBERMAN,
1986, p.110).
Entre os grandes inventos do período, que colaboraram para a especialização do
trabalho, estão as máquinas mecânicas de fiar e tear que colaboraram para o crescimento do
comércio têxtil. O algodão era produzido com facilidade nas colônias britânicas e seu
comércio representava uma grande e rápida expansão que contribuiu para a Revolução
Industrial. As manufaturas do algodão exigiam mais construções, novas máquinas, inovações
químicas, eletrificação industrial, além da logística de importação de matéria-prima e
exportação de produtos que chegaram a representar 50% de todas as exportações britânicas
entre 1816 e 1848 (HOBSBAWM, 2009).
“Quando aos problemas da sociedade industrial se sobrepuseram os do totalitarismo e os do colonialismo, a
voz desta teoria crítica mostrou-se convincente e opôs-se à infâmia dos que, em nome do proletariado ou dos
povos oprimidos, se faziam cúmplices dos novos ditadores. [...] O limite da teoria crítica reside no facto de ela
em nada contribuir para o nosso conhecimento das sociedades modernas, das suas formas de poder e das apostas
da democracia” (TOURAINE, 1992, p. 190-191).
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Movimento filosófico que se desenvolveu na França, Alemanha e Inglaterra no século XVIII, que defendia a
ciência e a racionalidade crítica, em detrimento da fé, superstição e dogmas religiosos (JAPIASSÚ;
MARCONDES, 2008).
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258).
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Com isto não se pretende subestimar as forças que introduziram a inovação
industrial em outras mercadorias de consumo, notadamente outros produtos têxteis,
alimentos e bebidas, cerâmica e outros produtos de uso doméstico, grandemente
estimuladas pelo rápido crescimento das cidades. Mas, para começar, essas
indústrias empregavam muito menos pessoal: nenhuma se aproximava sequer
remotamente do milhão e meio de pessoas empregadas diretamente na indústria
algodoeira ou dela dependentes em 1833 (HOBSBAWM, 2009, p. 54).

A disciplina de trabalho e o capitalismo industrial se impunham nas algodoarias
primitivas, com a presença do relógio de ponto estabelecendo o uso econômico do tempo
(THOMPSON, 1998). Os tecelões ingleses que não seguiam esse ritmo eram chamados de
“preguiçosos” por magistrados, e eram criticados por passear na praça do mercado, apreciar
os espetáculos de casamentos e funerais. Thompson (1998) ao retratar os costumes e a cultura
inglesa do século XVIII chama a atenção para um arraigado hábito da nobreza: “a mesa do
chá é esse vergonhoso devorador de tempo e dinheiro”. [Julgamento que também se aplica às
festas da paróquia, aos feriados e às festas anuais das sociedades de amigos, além do] “hábito
preguiçoso de passar a manhã na cama” (THOMPSON, 1998, p. 292).
Se por um lado, muita gente estava ganhando dinheiro e prosperando, por outro, havia
um sem número de miseráveis descontentes com as discrepâncias sociais. “A revolução social
eclodiu na forma de levantes espontâneos dos trabalhadores da indústria e das populações
pobres das cidades, produzindo as revoluções de 1848” (HOBSBAWM, 2009, p. 55). Os
pequenos comerciantes que se viram prejudicados pela Revolução Industrial. Já os pequenos
burgueses e os trabalhadores mais simples “reagiram ao novo sistema destruindo as máquinas
que julgavam ser responsáveis pelos problemas; mas um grande e surpreendente número de
homens de negócios e fazendeiros ingleses simpatizava profundamente com estas atividades
[...] porque também eles se sentiam” vítimas dos tais inovadores (HOBSBAWM, 2009, p. 55).
Entre os séculos XVIII e XIX, foi grande o comércio de escravos, principalmente de
africanos que eram capturados e levados para os EUA, Caribe e Brasil. Essas pessoas eram
expostas e comercializadas como se fossem mercadorias. Com as leis do Vente Livre,
Sexagenário e Áurea, no Brasil, esse grupo de pessoas passou a compor o mercado
consumidor. Hobsbawm (2009, p. 31), ao abordar a economia na era das revoluções, 1789 a
1848, descreve que um camponês típico era um servo e que em algumas regiões do mundo
poderia “ser vendido separadamente da terra: um anúncio na Gazette de Moscou, em 1801,
colocava à venda três cocheiros bem-treinados e bastante apresentáveis, duas moças de 18 e
15 [sic] anos, ambas de boa aparência e hábeis em vários tipos de trabalhos manuais”. Além
destas pessoas, também estavam à venda duas cabeleireiras, pianos e órgãos musicais.
48

Pode-se afirmar que o século XVIII foi de transformações para a humanidade. A
agricultura não passou por amplas modificações, mas o comércio, a manufatura e as
atividades intelectuais e tecnológicas trabalharam ativamente de forma determinada e
otimista. O comércio estava profundamente ligado à exploração das colônias, de onde vinham
produtos valorizados e de comércio certeiro. “A América espanhola exportava produtos de
mineração, também produzidos pelos índios virtualmente escravizados, mas nada exportava
em termos de produtos agrícolas” (HOBSBAWM, 2009, p. 29). Os comércios efetivados nas
ilhas do Caribe e na América do Sul possuíam como característica econômica a produção de
algumas culturas de exportação, tais como: açúcar, café, tabaco, tintas e algodão. Sobre como
os colonizadores exploravam suas colônias, Hobsbawm aponta que:
[...] usavam o poderio colonial para roubar os habitantes das Índias Orientais as
mercadorias exportadas dali para a Europa e a África, onde, juntamente com as
mercadorias europeias, eram usadas na compra de escravos para os sistemas de
plantação que cresciam rapidamente nas Américas. As plantações americanas, por
seu turno, exportavam açúcar, algodão, etc., em quantidade cada vez mais vastas e
baratas para os portos do Atlântico e do Mar do Norte, de onde eram redistribuídos
para o leste, juntamente com as manufaturas e mercadorias tradicionais do comércio
da Europa Ocidental com a Oriental: têxteis, sal, vinho e o resto (HOBSBAWM,
2009, p. 35).

Ainda segundo o autor, os cereais, a madeira e a fibra de linho vinham do Báltico87,
além destes produtos, o linho, o cânhamo e o ferro vinham da Europa Oriental. “E entre as
economias europeias relativamente desenvolvidas – que incluíam, economicamente falando,
as comunidades cada vez mais ativas de colonizadores brancos nas colônias britânicas do
norte da América [...] a teia do comércio tornou-se cada vez mais densa” (HOBSBAWM,
2009, p. 35). Os ingleses com maior poder aquisitivo, por volta do século XVIII,
multiplicavam as fábricas e reduziam a nostalgia dos empregados a pequenos jardins e
animais de estimação.
Hobsbawm (2009) explica que foi a partir da metade do século XVIII, que começou a
aumentar a velocidade do processo de acumulação e os índices estatísticos guinaram de forma
repentina para a consolidação da Revolução Industrial, mais especificamente na década de
1780. “Sob qualquer aspecto, este foi provavelmente o mais importante acontecimento na
história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades. E foi iniciado
pela Grã-Bretanha” (ibid., p. 45). Mas, segundo o autor, não foi a superioridade tecnológica e
científica a responsável por essa revolução, mas a possibilidade de “indústria que já
oferecesse recompensas excepcionais para o fabricante que pudesse expandir sua produção
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Referindo-se ao mar Báltico que se localiza ao norte da Europa, sendo circundado pela península Escandinava,
Europa continental e ilhas dinamarquesas.
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rapidamente, se necessário através de inovações simples e razoavelmente baratas [e] mercado
mundial amplamente monopolizado por uma única nação produtora” (ibid., p. 48-49). Nessa
época, a Grã-Bretanha possuía uma economia forte e um Estado disposto a conquistar os
mercados de seus competidores.
Até o século XVIII, as cidades eram consideradas como centros de comércio e foram
gradualmente se adaptando às necessidades capitalistas. Os centros urbanos da época
misturavam comércio, indústria, criação de animais e moradia. Com essa combinação de
atividades, era corriqueiro a propagação de doenças, e as populações mais endinheiradas
construíam suas casas nos arredores das cidades, onde havia ar puro e espaço. A saúde e a
higiene tornaram-se grande preocupação para os administradores urbanos e o ferro e o vidro
passaram a ser utilizados com mais frequência nas construções de casas e palácios. O Palácio
de Cristal que foi construído para abrigar a Exposição Industrial de Londres, na metade do
século XIX, foi um bom exemplo de construção que substituiu a alvenaria e deu a sensação de
limpeza, claridade e estética.
As cidades ou povoados, mais afastados dos grandes centros urbanos da época, eram
visitados pelos vendedores ambulantes que levavam de uma região para outra, artigos de toda
ordem e concorriam com o comércio local que não tinha tanta variedade de produtos. Isso
gerava um certo mal-estar, em especial porque alguns ambulantes eram judeus. “Eles
chegavam à porta de uma casa quando o marido estava fora, [...] tentando a esposa com
lenços para a cabeça, pentes, espelhos, os instrumentos da vaidade e do supérfluo. Uma
história da Branca de Neve: a perversa madrasta é agora um mascate (LANDES, 1998, p.
248).
Com a Revolução Industrial, os processos produtivos se aceleraram e a produção em
massa aumentou a oferta de bens de consumo aos mais remotos locais, consolidando o
sistema capitalista. “Esse surto inaugural da economia industrializada fora baseado em três
fatores básicos: o ferro, o carvão e as máquinas a vapor, propiciando o surgimento das
primeiras unidades produtivas, as fábricas” (SEVCENKO, 2006b, p. 8). Com as fábricas cada
vez mais mecanizadas, passou-se a produzir mais do que a demanda exigia, a custos mais
baixos, e com isso era preciso criar um mercado consumista que foi estimulado pela mídia da
época e pela crença na ciência e na técnica.
A partir de 1850 ocorre a Segunda Revolução Industrial que se caracteriza pelo
surgimento da energia elétrica e a utilização do petróleo como combustível e matéria-prima.
Neste período, aplicaram-se as descobertas científicas aos métodos produtivos possibilitando
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o desenvolvimento de novos e modernos potenciais energéticos, em especial a energia elétrica
e os derivados de petróleo que eram aplicados aos:
[...] altos-fornos, as indústrias químicas, novos ramos metalúrgicos, como os do
alumínio, do níquel, do cobre e dos aços especiais, além de desenvolvimentos nas
áreas da microbiologia, bacteriologia e da bioquímica, com efeitos dramáticos sobre
a produção e conservação de alimentos, ou na farmacologia, medicina, higiene e
profilaxia, com um impacto decisivo sobre o controle das moléstias, a natalidade e o
prolongamento da vida (SEVCENKO, 2006b, p. 9).

Lipovetsky (2015) observa que nesta época dá-se o início da era do consumo de massa
com o aumento dos grandes mercados nacionais que só foram possíveis pelo avanço da
infraestrutura de transporte e de comunicação. Como decorrência, foram desenvolvidos os
automóveis, os grandes navios, as aeronaves, o telégrafo, o telefone, diversos
eletrodomésticos, a máquina fotográfica, o cinema, o rádio, a televisão, os mais altos edifícios
com elevadores, as escadas rolantes, os parques de diversões, a anestesia, a penicilina, o
estetoscópio, o medidor de pressão arterial, a pasta de dente, o papel higiênico, a escova de
dente, o fogão a gás, as geladeiras e a caixa registradora (SEVCENKO, 2006b). Tudo isto
adentrava a vida das pessoas com rapidez e alterava as culturas e os modos de viver.
Nesta época, a indústria estava sob uma enorme pressão para que se mecanizasse,
baixando os custos por meio da diminuição da mão-de-obra, racionalizando e aumentando a
produção e as vendas. O crescimento da produção e das exportações foi gigantesco, assim
como, depois de 1815, também o foi o da mecanização dos ofícios até então manuais ou
parcialmente mecanizados. Apesar da produção por trabalhador ter aumentado no período
pós-napoleônico88, isto não se deu em uma escala revolucionária. A aceleração mais
expressiva das atividades da indústria só veio na segunda metade do século com a abertura
dos mercados internacionais (ABRÃO, 2004).
Em finais da década de 80 do século XIX, nos Estados Unidos, era já possível uma
máquina fabricar 120.000 cigarros por dia: 30 destas máquinas bastavam para
saturar o mercado nacional. Máquinas automáticas permitiam a 75 operários
produzir dois milhões de caixas de fósforos por dia (LIPOVETSKY, 2015, p. 24).

Cabe aqui destacar que as máquinas movidas a eletricidade desenvolveram-se em
meados do século XIX, baseadas nas pesquisas do inglês Michael Faraday89 e do francês
André-Marie Ampère90. Como resultado pôde-se desenvolver motores conectados a sistemas
elétricos que moviam alavancas e engrenagens (GOEKING, 2010). Hounshell (1985), explana
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O Império Napoleônico iniciou em 1799 e terminou em 18 de junho de 1815, após a derrota de Napoleão na
Batalha de Waterloo.
89
Físico e químico que contribuiu para os estudos dos fenômenos da eletricidade, da eletroquímica e
do magnetismo.
90 Físico, filósofo, cientista e matemático que contribuiu para o estudo do eletromagnetismo.
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que a transferência de tecnologias impulsionou a expansão das fábricas e indústrias para afora
da Inglaterra e da França e se projetou para o além-mar. A variedade de mercadorias nas lojas
passou também por um processo de difusão de tecnologias e conhecimentos.
O sistema de fábrica, como um universo de relações sociais, estendeu-se pelas
inúmeras instituições (públicas e privadas) que não só permitiram e legitimaram o
controle e a disciplina fabril como também abriram caminho para que se produzisse
uma esfera de apropriação de saberes e conhecimentos, os quais foram os
fundamentos para sua expansão e domínio (DECCA, 1982, p.68).

O século XIX também se caracterizou como um período em que o capitalismo ganhou
mais volume e as crises econômicas deixaram de ser somente agrícolas e passaram a ser
também de produção e consumo. Para que as mercadorias chegassem aos mercados mais
remotos foi preciso investir em comunicação e transporte, em especial, o marítimo e o
ferroviário. Os países periféricos recebiam produtos industrializados e, em contrapartida,
forneciam matérias-primas e alimentos. O objetivo da época era produzir, comercializar e
obter lucros. O discurso burguês confirma esta afirmação desdobrada em acontecimentos e
pesquisas para o fortalecimento da indústria, mecanização, racionalização dos processos da
produção, ampliação de suas vendas e, consequentemente, o consumo.
“A “necessidade”, considerada pelos economistas do século XIX como a própria
epítome91 da “solidez” – inflexível, permanentemente circunscrita e finita – foi
descartada e substituída durante algum tempo pelo desejo, que era muito mais
“fluído” e expansível que a necessidade por causa de suas relações meio ilícitas com
sonhos plásticos e volúveis sobre a autenticidade de um “eu íntimo” à espera de
expressão (BAUMAN, 2014, p. 97-98).

No início do século XX, a indústria se apropriou do termo histórico intitulado
“produção em massa” para caracterizar especialmente a produção de carros liderada pelo
empresário Henry Ford92. Este sistema manufatureiro cooperou expressivamente para a
difusão da tecnologia e da construção do novo consumidor de automóveis e, posteriormente,
de máquinas de costura, máquinas de escrever e bicicletas (CHAVES; SILVA, 2016). “Foi a
partir do modelo fordniano-tayloriano da organização da produção que surgiu a sociedade de
consumo de massa” (LIPOVETSKY, 2015, p. 67). Pode-se dizer que o princípio fordista
organizou a produção em série. Para que o consumo de massa prosperasse foi preciso:
[...] arrancar os indivíduos das normas particularistas e locais, desculpabilizar a
vontade de gastar, desvalorizar a moral da poupança, depreciar as produções
domésticas, foi preciso inculcar novos modos de vida eliminando os hábitos sociais
que resistiam ao consumo comercial. Foi através do afastamento dos
comportamentos tradicionais, destruindo as normas puritanas, abandonando as
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Resumo ou síntese.
No taylorismo, o trabalhador é monitorado segundo o tempo de produção. Cada indivíduo deve cumprir sua
tarefa no menor tempo possível. Henry Ford desenvolveu seu procedimento industrial baseado na linha de
montagem para gerar uma grande produção que deveria ser consumida em massa.
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culturais rurais e operárias que se construiu o planeta do consumo de massa
(LIPOVETSKY, 2015, p. 110-111).

Nos Estados Unidos, entre os anos de 1921 e 1929, a produção e o consumo de
automóveis foram estimulados e o número de carros passou de 10,5 milhões para 23,3
milhões (DOMINGUES, 2016). Foram amplas as transformações na virada do século e a
busca constante pelos lucros e aumento da produtividade, a qualquer custo, ultrapassou o
século XIX e perdura até os dias atuais. “Ao final do século 19, a sociedade capitalista
mundial passou a receber estímulos consumistas contínuos e graduais no compasso em que o
mercado ajustava o foco na produção” (VOLPI, 2007, p. 51). Lipovetsky (2015) compreende
que com o século XX nasce uma nova modernidade que coincide com a civilização do desejo,
sendo necessário que as resistências culturais locais fossem superadas. Com isso, as fronteiras
comerciais se tornam mais liquidas e o consumismo acaba naturalizado.

2.2.1 O ser humano como componente dos meios de produção
A forma como a sociedade industrial organizou sua base tecnológica acabou por seguir
regras totalitárias, no sentido de uma coordenação técnico-econômica que manipulava as
necessidades, impedindo o surgimento de oposições. Esse totalitarismo pode ser
compreendido como um sistema especial de produção e distribuição de mercadorias. Isso leva
a inferir que o poder político se pauta em processos mecânicos e na organização técnica,
tornando as máquinas eficientes instrumentos políticos de convencimento. Com a presença de
maquinários nas indústrias, que por sua vez eleva a força produtiva, cresce a forma de
domínio sobre o consumo, que passa a ser manipulado e projetado pelo ser humano.
Com a forte presença das máquinas nas indústrias e, concomitantemente, a
fragmentação do trabalho, em que cada parte se torna inútil se não for unida às demais, muitos
trabalhadores ficaram alienados à realidade e passaram a executar atividades mecânicas que
exigiam pouca reflexão. Isso gerava dependência dos que detinham por completo o controle
das forças produtivas, transformando a força de trabalho em uma mercadoria trocada, em
geral, por um valor menor do que valia e aumentando os lucros dos industriais (ABRÃO,
2004). Destas afirmações, infere-se que a generalização da forma mercadoria se expande para
além da esfera produtiva.
Ao trocar-se por salário, o trabalhador torna-se mercadoria, mas uma mercadoria que
produz valor, ou melhor, mais valor do que o necessário para seu custeamento. Na diferença
entre o valor da força de trabalho, que corresponde à manutenção do custeamento operário, e
o valor que este produz, está a mais-valia que o capitalista toma para si. Para a lei da mais53

valia, a fonte de riqueza é o trabalho, e a fonte de lucro é dar mais valor ao que é produzido.
Durante a jornada, o trabalhador tem que produzir o equivalente para bancar o seu custo e o
restante é transformado em lucro (MARX, 1996).
Para o mundo capitalista interessa conservar os operários sob seu domínio, e uma das
formas de fazê-lo é garantir o acesso ao conhecimento científico para a minoria dominante.
Para isso, é necessário manter o poder do conhecimento nas mãos dos detentores do capital.
Mesmo aqueles que tiveram acesso ao conhecimento, o tiveram apenas a parte dele e assim
continuam dependentes daqueles que os detém por completo. O grupo social que dispõe dos
meios de produção material e intelectual estabelece as relações dominantes concebidas em
forma de ideias e fortalecem sua posição conquistada. Disso depreende-se que o seu poder é
abrangente e dimensões monetárias e culturais são consideradas relevantes nas ações.
Para Karl Marx, as sociedades se estruturaram de forma a promover os interesses da
classe dominante que, no sistema capitalista, está representada pela burguesia (ABRÃO,
2004, p. 28). O sociólogo compreendia que o capitalismo reifica o ser humano na medida em
que o transforma em coisa, e que o fator econômico definia a cultura espiritual e a vida social.
“O que determina a grandeza do valor, portanto, é a quantidade de trabalho socialmente
necessário ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um valor-deuso” (MARX, 1996, p. 46). Toda mercadoria precisa ter valor-de-uso sem o qual não há valor
de troca. O valor de troca de uma mercadoria é determinado pelo tempo de trabalho que a
mercadoria levou para ser produzida. Quem determina isso é a técnica de trabalho do
trabalhador.
A máquina é operada pelo trabalhador e o tempo de trabalho da máquina também
passa a contar no valor do produto. Assim, o trabalhador vai tornando-se mais um
componente das máquinas que produzem o mundo moderno e como tal vai sendo moldado a
produzir pacificamente, a alimentar a indústria do consumo, trabalhando e consumindo e a
não questionar suas reais condições de vida.
O desenvolvimento da produção determina a combinação e o uso de diversos
elementos como recursos naturais, mão-de-obra, instrumentos e técnicas produtivas e essas
combinações buscam atingir o máximo de produção em função do mercado existente. Sempre
que se investe em produtividade, o valor do produto diminui e então é preciso vender mais e
fazer girar o dinheiro. Estes processos têm implicações materiais uma vez que o dinheiro se
torna também uma mercadoria cujo valor é seu valor de troca que independe do valor de uso,
e é expresso pelo valor de outra mercadoria. Esta nova concepção de valor atribui à
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mercadoria um fetichismo, explicado pela ilusão de dotá-la de predicados humanos, sociais e
fantasiosas (MARX, 1996).
Marx destaca que este fenômeno é típico da sociedade capitalista e ainda “que está
sempre grudado aos produtos do trabalho quando são gerados como mercadorias” (MARX,
1996, p. 81). Faz-se uma personificação da mercadoria pressupondo a existência de
características naturais e sociais. Por mercadoria, Marx a compreende como “um objeto
externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a
natureza, a origem delas” (ibid., p. 41). A mercadoria com valor de uso é útil, e nesse
processo há um predomínio do objeto sobre o sujeito. “Não importa como a coisa satisfaz a
necessidade humana, se diretamente, como meio de subsistência, objeto de consumo, ou
indiretamente, como meio de produção” (ibid., p. 41-42).
Pode-se afirmar que o aparato produtivo, as mercadorias, os meios de transporte e de
comunicação, os alimentos, a indústria de diversões e informações carregam atitudes e hábitos
que provocam determinadas reações intelectuais e emocionais que atam os consumidores de
forma agradável aos produtos e, por consequência, a toda cadeia produtiva. Assim, o
trabalhador, alienado às suas reais condições de vida, mantém-se como componente dos
meios de produção e realimenta o capitalismo, uma vez que precisa consumir, ao menos
minimamente, para sobreviver.

2.3 CONSUMO E INDÚSTRIA CULTURAL NO SÉCULO XX
Com a chegada do século XX, o consumo ganha papel importante na vida das pessoas,
tornando-se um misto de necessidade e lazer, abrindo espaço para a indústria cultural. No
começo do século, o poder industrial se estendeu pelo mundo e o autor passou a não se
identificar mais com sua produção e perdeu a satisfação “de se justificar através de sua obra,
de fundar nela sua própria transcendência93” (MORIN, 1975 p. 26).
[...] o livro, o jornal, eram mercadorias, mas a cultura e a vida privada nunca haviam
entrado a tal ponto no circuito comercial e industrial [...] essas novas mercadorias
são as mais humanas de todas, pois vendem a varejo, os ectoplasmas 94 de
humanidade, os amores e os medos romanceados, os fatos variados do coração e da
alma (MORIN, 1975, p. 9).

Os meios de divulgação de ideias e culturas, em massa, como o jornal e o livro, por
exemplo, disseminam também o ideal da propriedade de produtos e, com isso, incita o
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A transcendência opõe-se a imanência, designando aquilo que pertence a outra natureza, exterior (JAPIASSÚ;
MARCONDES, 2008).
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Para a biologia é a camada mais externa do citoplasma e para a parapsicologia é a substância visível
considerada capaz de produzir materialização do espírito.
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consumo. Em 1967, Guy Debord95 cunhou o termo “sociedade do espetáculo” para mencionar
o papel influente das imagens na mídia que oculta o comportamento do capitalismo
(CHAVES; SILVA, 2016). O autor observa que na sociedade do espetáculo, “o que aparece é
bom, o que é bom aparece”. O mundo real acaba se convertendo em simples imagens,
tornando os comportamentos hipnóticos. Quanto mais as pessoas contemplam os produtos,
mais ficam hipnotizadas por eles, menos vivem a realidade e menos compreendem sua própria
existência (DEBORD, 2003).
O espetáculo, compreendido na sua totalidade, é simultaneamente o resultado e o
projeto do modo de produção existente. Ele não é um complemento ao mundo real,
um adereço decorativo. É o coração da irrealidade da sociedade real. Sob todas as
suas formas particulares de informação ou propaganda, publicidade ou consumo
direto do entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da vida
socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita na
produção, e no seu corolário96 – consumo. A forma e o conteúdo do espetáculo são a
justificação total das condições e dos fins do sistema existente. O espetáculo é
também a presença permanente desta justificação, enquanto ocupação principal do
tempo vivido fora da produção moderna (DEBORD, 2003, p. 15).

Pode-se dizer que o espetáculo se concretiza quando a mercadoria passa a ocupar
totalmente a vida social. Todavia, a mercadoria perde seu prestígio no espetáculo logo que
entra na casa do consumidor e revela sua pobreza essencial (DEBORD, 2003). Pode-se dizer
que o espetáculo legitima o poder e define relações de amor e felicidade, representações e
reprodução de modelos que difundem pseudonecessidades. Na sociedade capitalista, a
produção e o consumo de mercadorias e imagens constituem-se como formas de poder e
entraves para a emancipação humana. O sujeito diante das imagens se torna passivo e
desinteressado pela participação social nos processos produtivos, econômicos e tecnológicos.
As relações sociais, a felicidade e as necessidades humanas acabam por se mercantilizar.
É no século XX que as necessidades de bem-estar e felicidade se universalizam e a
indústria cultural, por sua vez, acaba por reforçar esse comportamento. Pode-se dizer que a
cultura de massa97 desenvolveu suas características originais a partir dos anos 1930, em
especial, nos Estados Unidos da América. Morin (1975, p. 10) compreende a cultura de massa
como aquela produzida tal qual o processo industrial, que era destinada à massa social e
“constitui um corpo de símbolos, mitos e imagens concernentes à vida prática e à vida
Publicado em 1967, o livro “A sociedade do espetáculo”, de Guy Debord (1931-1994) apresentava a
“constatação, no capitalismo contemporâneo, do domínio cotidiano, imediatamente fenomênico, da lógica
abstrata da forma-mercadoria. Esta constatação é central ao conceito debordiano de "espetáculo", precisamente
no que diz respeito às transformações da aparência do sistema capitalista” (AQUINO, 2007).
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Compreende-se por uma afirmação deduzida de uma verdade já demonstrada.
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Taschner (2009) explica que a Escola de Frankfurt não aceita o termo cultura de massa, pois entende que não
se trata de algo feito pelas classes populares, tampouco de uma cultura. Por isso, os teóricos da Escola utilizam a
expressão “indústria cultural”.
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imaginária, um sistema de projeções e de identificação específicas” (ibid., p.11). Ainda
segundo o autor, a cultura de massa “é cosmopolita por vocação e planetária por extensão [...]
desde os heróis imaginários até os cartazes publicitários, a cultura de massa carrega uma
infinidade de stimuli, de incitações, que desenvolvem ou criam invejas, desejos, necessidades”
(ibid., p. 12-89). Desta forma, a publicidade, por meio do cinema, do rádio e das competições
esportivas, garante que os produtos anunciados promoverão bem-estar, felicidade, conforto,
prestígio, sedução e uma vida modelo.
Em meados do século XX, o alemão Theodor Wiesengrund Adorno98 queria entender
o processo histórico de a humanidade caminhar para a barbárie, com a intenção de realizar
uma crítica a partir da possível superação da reificação99 e exclusão de qualquer tipo de
totalidade. O filósofo compreendia que a cultura contemporânea atribuía certa semelhança
entre os vários veículos de comunicação de massa: rádio, revistas e filmes. No período de sua
análise, a televisão ainda não tinha o alcance e influência que passou a ter a partir dos anos
1950. Ele defendia que toda cultura industrializada disponibilizada nas sociedades em que o
sistema econômico é concentrado, é idêntica, inclusive conceitualmente (ADORNO, 2002).
No período estudado pelos autores mencionados, havia uma enorme estrutura
denominada “indústria cultural”, visando obter uma conduta dócil e uma multidão
domesticada por meio da exploração sistemática dos bens culturais. As produções da
“indústria cultural” eram introduzidas em forma de mercadorias e produtos que muitas vezes
eram supérfluos e perseguiam atitudes passivas de seus consumidores, tendo como objetivo a
aceitação por parte das pessoas.
O cinema e o rádio não têm mais necessidade de serem empacotados como arte. A
verdade de que nada são além de negócios lhes serve de ideologia. Esta deverá
legitimar o lixo que produzem de propósito. O cinema e o rádio se auto definem
como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus diretores-gerais
tiram qualquer dúvida sobre a necessidade social de seus produtos (ADORNO,
2002, p. 5-6).

A época analisada por Adorno tinha o cinema como um meio de comunicação e lazer.
Para ele, o cinema conduzia o espectador a se identificar com uma realidade artificialmente
Adorno é um dos fundadores da Escola de Frankfurt cuja influência “foi e permanece considerável, porque
uma sociedade dominada pela produção, pelo consumo e pela comunicação de massas tende a reduzir os
indivíduos ao desempenho de papéis que outros definiram para eles. Esta forma moderna de dependência, muito
diferente das sociedades tradicionais que submetiam o indivíduo a regras e a ritos, é tão duvidosa como ela,
embora se deva acrescentar que menos impositiva e que a imagem da sociedade-máquina, submetida a
determinantes rigorosos, corresponde mais a representações antigas da ciência do que às suas expressões
modernas” (TOURAINE, 1992, p. 188).
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Termo que designa a transformação de uma representação mental em coisa, atribuindo-lhe uma realidade
autônoma, objetiva. Segundo a teoria marxista, “a reificação é o último estágio da alienação do trabalhador, em
que sua força de trabalho se transforma em valor de troca” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008, p. 237-238)
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construída e não deixava margem para a fantasia e a imaginação, já que a intenção é
manipular as suas percepções da vida. Até mesmo sentimentos e sensações como a felicidade,
a tristeza e as vontades acabam sendo controladas. Canclini (2010, p. 105-106) ao falar do
cinema e da televisão observa que estes, “para alcançar públicos extensos e recuperar os
investimentos, promovem narrações espetaculares, inteligíveis por espectadores de todas as
culturas”, massificando, desta forma, os modos de compreensão da realidade.
Adorno relata que a intervenção sobre a realidade “pode se vangloriar de haver atuado
com energia e de ter erigido em princípio a transposição [...] da arte para a esfera do consumo,
de haver liberado a diversão da sua ingenuidade mais desagradável e de haver melhorado a
confecção das mercadorias” (ADORNO, 2002, p. 17). Na opinião de Sevcenko, os objetos
que eram lançados como novidades pelos filmes, agregados à imagem dos atores, também
passavam pelo mesmo culto fetichista.
O objeto do desejo se torna inseparável do desejo do objeto e um pode suprir
simbolicamente a ausência do outro. O ato de consumo se torna assim, ele
próprio, carregado de uma energia sensual, ao mesmo tempo fetichista e
voyeurista100, marcado pelo gozo de desfilar entre os artigos, ver bem de perto e
tocar os objetos, eventualmente possuí-los e exibi-los a outros olhos cobiçosos
(SEVCENKO, 2006a, p. 603).

Alain Touraine (1992) ao analisar a modernidade e a influência do cinema na
decomposição da família, compreende que o mesmo é algo muito rápido para permitir
qualquer reflexão acerca da realidade. “O cinema destrói o distanciamento criado pelas
grandes obras teatrais e musicais, e a sua principal finalidade é a integração do indivíduo na
multidão” (TOURAINE, 1992, p. 185). Assim, pode-se dizer que a cultura de massas era
empregada como instrumento de repressão e escravização social. Essa compreensão de
Touraine combina com a visão de Volpi (2007) acerca da cultura de massa.
Assim como a alienação e o conformismo podem ser características da cultura de
massa o engajamento e o inconformismo são mercadorias à disposição dos
consumidores. Portanto, não adianta criticar a sociedade de consumo, pois o crítico
pode ser um de seus mais engajados representantes. Ademais, os movimentos de
revolta ou de contracultura podem virar moda e serem colocados à venda (VOLPI
2007, p. 92).

Ainda sobre o cinema, este pode suscitar mimetismos de penteados, vestimentas,
maquiagens e condutas que levem à busca pelo amor e pela felicidade (MORIN, 1975, p. 70).
Sevcenko observa que os recursos utilizados pela indústria cinematográfica, como xampus,
batons, rímeis, sombras, unhas postiças e penteados, invadem o comércio e tornam possível as
pessoas “manipularem suas próprias aparências para se assemelharem aos deuses da tela”
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Obtenção de prazer sexual observando outras pessoas.
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(SEVCENKO, 2006a, p. 602). Após a segunda guerra mundial, o cinema se tornou uma
vitrine de exibição de novidades em termos de materiais, objetos, conforto e decoração.
Ele é a fonte irradiadora dos modelos que se convertem numa ampla demanda,
atendida pela invasão crescente dos plásticos, polímeros 101, náilon102, [...] napas etc.
Materiais, todos esses, que tinham a imensa vantagem de ser produzido em massa,
serem baratos, resistentes, multicoloridos e democratizar o acesso a um enorme
acervo de bens, utilitários, eletrodomésticos, móveis, estofados, tapetes e carpetes
para grupos sociais que não teriam condições de adquirir madeiras nobres, cristais,
porcelanas, veludos, sedas, tapeçarias e tecidos finos (SEVCENKO, 2006a, p. 602603).

Morin (1975), ao falar sobre o espírito do século XX comenta que a democratização
da alta cultura dissolveu o monopólio da “atualidade e da originalidade” das produções
artísticas. Com isso a indústria multiplicou, simplificou, modernizou e popularizou o bem e o
mal nas obras e objetos para serem comercializados na cultura de massa. “Essa aclimatação
por retiradas e acréscimos visa a torná-las facilmente consumíveis, deixa mesmo que se
introduzam nelas temas específicos da cultura de massas, ausentes da obra original como, por
exemplo, o happy end” (MORIN, 1975, p. 46).
O autor explica que a cultura de massa se contrapõe aos sistemas e ideologias
fundamentados em modelos e organizações estratégicas que enfraquecem as classes médias e
a burguesia. Todavia, a sua força de conquista invade a religião, o Estado e a família
fortalecida pela industrialização e o aumento do capital para produção. Os grupos
desfavorecidos absorvem valores ocidentais do ser humano moderno universal que busca a
felicidade pessoal e que corrobora com os valores da sociedade norte-americana. O
desenvolvimento do consumo dissolve os valores tradicionais hereditários, para inserir sonhos
arrojados e aspirações ao bem-estar e à vida individual. “Mas esses sonhos não têm saídas
senão em alguns mimetismos (o uso do blusão, a Coca-Cola, o “iê-iê-iê103”)” (MORIN, 1975,
p. 147). Para o autor, a indústria cultural consegue adaptar temas folclóricos locais para
temas universais, assim como os ritmos tropicais como o samba e o mambo, por exemplo,
transplantando-os de uma cultura para outras.
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Macromoléculas constituídas de unidades estruturais menores (os monómeros) que são moléculas de baixa
massa molecular que, a partir das reações de polimerização, geram a macromolécula polimérica. As unidades
repetitivas, denominadas mero, vem da estrutura do monômero. Eles também entram na constituição do corpo
humano. O DNA (ácido desoxirribonucleico), que contém o código genético das características dos seres vivos,
por exemplo, é um polímero. Também são considerados polímeros as proteínas e o amido nos alimentos.
Existem polímeros naturais e polímeros sintéticos (EXPLICATORIUM, 2016).
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Fibra sintética obtida pelas combinações químicas e que pertence ao mesmo grupo das poliamidas.
103
O termo surgiu com a expressão “yeah, yeah, yeah”, de algumas canções dos Beatles, como “She Loves You”,
por exemplo.
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A cultura industrial se desenvolve no plano do mercado mundial. Daí sua formidável
tendência ao sincretismo-ecletismo104 e à homogeneização, seu fluxo imaginário,
lúdico, estético, atenta contra as barreiras locais, étnicas, sociais, nacionais, de idade,
sexo, educação; ela separa dos folclores e das tradições temas que ela universaliza,
ela inventa temas imediatamente universais (MORIN, 1975, p. 36).

Adorno analisou o fato de que eram ofertadas qualidades desiguais de produtos
culturais para distintos níveis sociais a fim de classificar e organizar os consumidores. Cada
pessoa deveria se comportar de acordo com o seu nível que era “determinado a priori por
índices estatísticos, e dirigir-se à categoria de produtos de massa que foi preparada para o seu
tipo” (ADORNO, 2002, p. 7). Morin (1975, p. 37), lembra as palavras de Marx quando este
dizia que a produção cria o consumidor, pois “a produção produz não só um objeto para o
sujeito, mas também um sujeito para o objeto”. Nesta toada, Lipovetsky (2015) observa que
as esferas da vida social e individual se reorganizam de acordo com os princípios da ordem
consumista.
Segundo Adorno (2002), na indústria cultural, tudo se torna negócio. No mundo do
comércio, os fins são realizados por meio de sistemática exploração de bens considerados
culturais. O cinema, que antes era um mecanismo exclusivamente de lazer, ou seja, uma arte
no sentido literal da palavra acaba se tornando um meio eficaz de manipulação. Aquilo que
aparentemente teria mudado, na verdade seria um derivado de algo já consumido, antes.
Portanto, reconhece-se que a indústria cultural é imbuída de elementos simbólicos do mundo
industrial moderno e nele exerce influências.
O cinema hollywoodiano é uma arte complexa, um somatório de técnicas
revolucionárias de comunicação visual, como o close-up105, os efeitos emocionais
dos recursos de edição, cadência, ritmo, iluminação, som, música, expressão facial,
corporal, os encantos da juventude, os movimentos coreográficos, atléticos, a
maquiagem, os penteados, as roupas e fantasias, as peças e figuras de estilo e essa
força de poder tão esmagador quanto misterioso que é o sex-appeal106, tudo isso
ampliado na tela colossal, irradiando seu hipnótico brilho prateado no escuro do
teatro. [...] O cinema não explica, nem persuade, ele seduz (SEVCENKO, 2006a, p.
600).

Para Morin (1975), a cultura de massa rompe com a cultura arcaica na qual as pessoas
participavam como atores e espectadores. “Ela separa fisicamente espectadores e atores. O
expectador só participa fisicamente do espetáculo televisado, do filme, do programa de rádio;
e mesmo nos grandes espetáculos esportivos, se ele está presente fisicamente não joga” (ibid.,
p. 53). O autor complementa afirmando que a presença humana na televisão, por exemplo, é
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Para Morin (1975), sincretismo é a palavra mais apta para expressar a tendência a homogeneizar sob um
denominador comum a diversidade dos conteúdos. A homogeneização, por sua vez, visa a tornar euforicamente
assimiláveis a um homem médio ideal os mais diferentes conteúdos.
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Enquadramento fechado que mostra apenas uma parte do objeto ou pessoa filmada.
106
Poder pessoal de sedução.
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ao mesmo tempo, ausência e presença física do espectador, e também passividade física.
Touraine (1992, p. 291) vê a televisão como “uma cadeia que transforma tudo em espetáculo
e, muitas vezes, procura apenas aumentar a quota de mercado”. Na visão de Canclini (2010, p.
130), os meios de comunicação em massa “foram agentes das inovações tecnológicas, nos
sensibilizaram para o uso de aparelhos eletrônicos na vida doméstica e liberalizaram os
costumes com um horizonte mais cosmopolita”.
Nas explicações de Adorno, os produtos da indústria cultural “são feitos de modo que
sua apreensão adequada exige, por um lado, rapidez de percepção, capacidade de observação
e competência específica, e por outro é feita de modo a vetar, de fato, a atividade mental do
espectador” (2002, p. 10). Isso garante que os produtos da indústria cultural possam ser
consumidos, mesmo que pareça apenas distração. “Mas cada um destes é um modelo do
gigantesco mecanismo econômico que desde o início mantém tudo sob pressão, tanto no
trabalho quanto no lazer, que tanto se assemelha ao trabalho” (ADORNO, 2002, p. 10-11).
Adorno (2002) ressalta que o ser humano, neste contexto, não passa de instrumento de
trabalho e consumo, ou seja, é um simples objeto. Por isso a aproximação feita entre
manipulação, lazer e trabalho. A indústria cultural tem como orientação a racionalidade
técnica esclarecida que prepara as mentes para um esquematismo que aparece para os usuários
como um “conselho de quem entende” do assunto. O consumidor não precisa pensar sobre si,
seu contexto socioeconômico, político e ambiental, pois está condicionado somente para
escolher o que lhe é ofertado.
As comunicações em massa misturam arte, política, religião e filosofia com anúncios
levando esses campos da cultura à configuração de mercadoria. “Em contraste com o conceito
marxista que assinala a relação do ser humano consigo mesmo e com o seu trabalho, na
sociedade capitalista, a alienação artística é a transcendência consciente da existência alienada
– uma alienação de nível superior ou interposta” (MARCUSE, 1972, p. 72). Marcuse
complementa o pensamento afirmando que “no domínio da cultura, o novo totalitarismo se
manifesta precisamente num pluralismo harmonizador, no qual as obras e as verdades mais
contraditórias coexistem pacificamente com a indiferença” (ibid., p. 73).
Por trás deste panorama, a indústria cultural introduziu mercadorias e produtos que
muitas vezes são dispensáveis e modelam atitudes conformistas e consumidores passivos. As
ofertas de produtos com qualidades diferentes e para níveis sociais diversos hierarquizam
comportamentos e garantem que os produtos da indústria cultural sejam consumidos, mesmo
em momentos de descanso e descontração. Bauman (2014, p. 29), ao analisar os dizeres de
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Marcuse sobre o receio de a humanidade assumir os riscos e a responsabilidade da liberdade,
observa que a indústria cultural causa um dano cerebral coletivo, “plantando uma sede de
entretenimento e diversão” que garanta felicidade.
A indústria cultural, sinônimo de indústria do divertimento cria insatisfações que
dirigem os sujeitos para o campo de consumo e da tecnologia. Esta, por sua vez, não pode ser
reconhecida como neutra, pois seus idealizadores têm por objetivo aumentar os desejos de
consumo. As necessidades são criadas a partir das tecnologias e não antes delas. Elas vêm
acompanhadas de novos conceitos de vida e faz parecer que tudo está bem e normal
(ADORNO, 2002).
“A verdade é que a força da indústria cultural reside em seu acordo com as
necessidades criadas” (ADORNO, 2002, p. 18). O autor não está se referindo às necessidades
principais para poder se viver com dignidade - casa, comida, lazer, educação - mas, as
necessidades do sistema vigente que determina um consumo incessante. Com isso, o sujeito
vive descontente, aspirando continuamente algo novo. A mola propulsora destas vontades está
no desejo de posse que é constantemente revigorado pelo progresso técnico e científico, e
controlado pela indústria cultural. O universo social, além de configurado por coisas, é um
espaço fechado e, assim, as tentativas de se livrar dessa ilusão acabam condenadas ao
fracasso. Para Adorno, existe uma saída, a qual se encontra na própria cultura do ser humano.
A mecanização adquiriu tanto poder sobre o homem em seu tempo de lazer e sobre
sua felicidade determinada integralmente pela fabricação dos produtos de
divertimento que ele apenas pode captar as cópias e as reproduções do próprio
processo de trabalho. O pretenso conteúdo é só uma pálida fachada; [...]. Do
processo de trabalho na fábrica e no escritório só se pode fugir adequando-se a ele
mesmo no ócio. Disso sofre incuravelmente toda diversão. [...] O espectador não
trabalha com a própria cabeça; o produto prescreve toda e qualquer reação
(ADORNO, 2002, p. 19).

Para Touraine (1992, p. 186), não é admissível aceitar a ideia de que “a sociedade se
transforma numa grande fábrica e que o consumidor é tão controlado e manipulado como o
trabalhador”. Porém, Adorno afirma que quanto mais sólidos tornam-se os posicionamentos
da indústria cultural, mais aumentam as probabilidades de atuar sobre as necessidades dos
consumidores, produzindo, guiando e os disciplinando, de forma a retirar-lhes inclusive o
divertimento. Para ele, à medida que os bens culturais são vendidos a preço baixo, isso não
amplia o repertório cultural das massas e sim contribui para a ruína da cultura. Já para Morin
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(1975, p. 39) “a cultura de massa é, portanto, o produto de uma dialética107 produçãoconsumo, no cerne de uma dialética global que é a da sociedade em sua totalidade”.
Para Sevcenko, a cultura de massas só foi possível devido às novas tecnologias que
“atuam para muito além dos limites da escala, da força e da percepção humanas. Como,
porém, somos criaturas dessa mesma tecnologia, temos dificuldade de nos desprender o
suficiente dela para poder, de fora, reconhecer toda a sua imensa estranheza” (SEVCENKO,
2006a, p. 582).
No entendimento de Marcuse (1972), o fenômeno da indústria cultural na constituição
das sociedades unidimensionais108 no século XX evidenciou que o ser humano havia perdido
a sua autonomia. “O estabelecimento de um sistema de controle, de produção e de consumo
padronizado” [impediu] a “autonomia da razão”, desenvolvendo valores [objetivando]
manutenção e funcionamento do aparato industrial” (ALMADA, 2015, p. 136-137).
Lipovetsky (2015, p. 96) faz importante observação ao relatar que o tempo da sociedade
de hiperconsumo não é unidimensional; “é, pelo contrário, paradoxal109, dessincronizado,
heteróclito110, polirrítmico”. Estas análises apontam que os valores humanos acabaram sendo
abandonados em favor do interesse econômico e, com isso, quem conseguir acompanhar esse
ritmo e essa ideologia de vida, talvez, sobreviva; aquele que não conseguir acompanhar pode
ser deixado à margem da sociedade. Esses fenômenos não são de exclusividade de países mais
industrializados, as nações consideradas periféricas, entre elas o Brasil, também sentem os
impactos da aculturação por meio da cultura de massas e apelos para o consumo, em especial,
de produtos tecnologicamente desenvolvidos pelos detentores do conhecimento.
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Debate em que há conflitos de ideias, mas que almeja chegar a verdade. Sendo Morin um estudioso de Hegel,
é importante destacar que este compreende a dialética como um movimento racional que possibilita superar a
contradição. Não é considerado um método e sim um movimento conjunto do pensamento e do real (JAPIASSÚ;
MARCONDES, 2008).
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A sociedade unidimensional define-se como uma sociedade de consumo que impõe os seus padrões e
ideologia ao indivíduo. Tal é a sua eficiência que qualquer manifestação que pelo seu conteúdo se situe fora dos
seus parâmetros, está impossibilitada. Esta sociedade, sustentada por falsas necessidades, dentre elas o descanso,
a distração, o consumo, comporta-se tal como é publicitado (MARCUSE, 1972).
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“Pensamento ou argumento que apesar de aparentemente correto, apresenta uma conclusão ou consequência
contraditória, ou em oposição a determinadas verdades aceitas” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008, p. 211).
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O que contraria as regras, que é excêntrico ou fora do comum.
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3 CONSTRUÇÃO DA MODERNIDADE NO BRASIL E DE HÁBITOS DE CONSUMO
A industrialização brasileira se deu tardiamente se comparada com os países europeus,
e para compreendê-la, apresentam-se acontecimentos histórico-culturais do Brasil Colônia até
os tempos atuais. Um argumento usado por autores é que o país consome produtos que
agregam tecnologias desenvolvidas por outras nações. Esse processo foi se construindo a
partir das explorações colonizadoras da natureza, das proibições impostas pela Coroa
Portuguesa de instalação de indústrias, que refletem na atual situação de falta de incentivo
para o desenvolvimento técnico-científico, por parte das políticas públicas. Destacam-se os
principais acontecimentos que fizeram parte da modernidade e que exemplificam as
preferências pelo crescimento econômico, o uso de tecnologias e o consumo.

3.1 O PROCESSO DA INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA
Na época da colonização brasileira, Portugal não era detentor de amplos recursos e por
isso a exploração se deu na costa do país. Segundo Mendonça (2004), havia um pacto colonial
o qual dava a Portugal exclusividade para negociar os produtos brasileiros como pau-brasil,
açúcar, ouro e especiarias. “O Brasil era, assim, uma colônia de exploração” (p. 8). O açúcar
obteve seu auge na segunda metade do século XVI e se constituiu em um dos principais
produtos de exportação. Entre os séculos XVI e XVII, a agroindústria açucareira nordestina se
dava de forma extensiva e todo açúcar produzido só podia ser comercializado para os
portugueses ou para outros países autorizados pela Coroa.
O outro lado do pacto colonial consistia no igual exclusivismo dos negociantes
lusitanos em venderem à colônia tudo aquilo de que os seus habitantes
necessitassem. E, consequentemente, esse “tudo” consistia em artigos
manufaturados que Portugal, sem condições de produzir, adquiria de fornecedores
europeus (MENDONÇA, 2004, p. 9).

No Brasil colônia, o sistema mercantilista111 conduziu de forma contraproducente o
comércio brasileiro, pois as elites detentoras do capital apegaram-se aos lucros e poucos
investiram no mercado interno. Com conhecimento da coroa portuguesa, os franceses
navegaram pela costa brasileira e entraram em contato com indígenas. Desta relação,
desenvolveu-se o comércio na base “da troca de mercadorias, em que ofereciam aos índios
objetos vistosos e de pouco valor como espelhos e enfeites, ao lado de alguma ferramenta, em
troca de produtos da terra, representados principalmente por toros de pau-brasil”, além de
macacos, aves e algodão (ANDRADE, 1976, p. 26). Para Sato et al (2005, p. 105), o sistema
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Predominância do interesse mercantil. Doutrina econômica que defende ações do estado visando a obtenção
de saldo positivo nas transações do país com o exterior.
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de troca “não trouxe bens, mas sim, uma influência de hábitos consumidores”, desrespeitando
as populações indígenas e sua cultura.
O escambo representou um símbolo de como seriam estabelecidas as relações entre
dominadores e dominados ao longo dos mais de cinco séculos de nossa existência.
Quando aqui chegaram, os portugueses presentearam os índios com algumas
quinquilharias, em troca das quais reivindicaram a exploração da terra. Assim,
aproveitaram-se de nossas riquezas durante os ciclos econômicos do pau-brasil, da
cana-de-açúcar, da mineração e do café. Nessa fase inicial, os heróis da história do
consumo foram os mascates e os tropeiros, que caminharam na contramão das elites
brasileiras, ajudando no abastecimento e na formação do mercado interno na colônia
(VOLPI, 2015, p. 1).

No final do século XVII, com a exploração do ouro e de diamantes, houve um
deslocamento populacional para a região Centro-Sul, em especial onde está o estado de Minas
Gerais. “O ciclo do ouro marcou o início da época de maior crescimento colonial [...] e lançou
a semente do primeiro mercado interno do Brasil. [...] Do Caminho Novo, aberto nas Gerais,
ao litoral do Rio traçou-se uma importante rota de importação e exportação (VOLPI, 2007 p.
27). Com o dinheiro que resultava da exploração de minérios valiosos, os ricos passaram a
consumir mais produtos importados como louças, tapeçarias, vinhos e queijos, apesar da
grande carga tributária imposta pelo rei.
A partir do século XVIII, a Inglaterra começou a se afirmar como uma grande potência
mundial com a Revolução Industrial. Neste mesmo período, Portugal se firmava como
intermediário comercial. “Já a Colônia Brasil, uma vez que a sua população crescia e
começava a diversificar as suas ocupações, seria objeto de uma severa política de restrições
econômicas por parte da metrópole, dentre as quais se destacou o Alvará de 1785, mandando
fechar as manufaturas” (MENDONÇA, 2004, p. 12). Este fechamento beneficiava a Inglaterra
que manteria o fornecimento de produtos manufaturados para Portugal. Na visão de Santos,
entre 1500 e 1800, o Brasil era:
[...] um grande arquipélago, formado por subespaços que evoluíam segundo lógicas
próprias, ditadas em grande parte por suas relações com o mundo exterior. Havia
sem dúvida, para cada um desses subespaços, polos dinâmicos internos. Estes,
porém, tinham entre si escassa relação, não sendo interdependentes (SANTOS,
2005, p. 29).

Entre os séculos XVIII e XIX, a agroindústria açucareira perdeu competitividade por
conta dos novos campos que foram abertos à produção no exterior, “e com a descoberta das
minas de ouro no Brasil, as atenções e esforços dirigiram-se para a mineração, bem mais
rentável” (MARTINS, 1993, p. 42). Com a chegada da família real portuguesa no Brasil, em
1808, o príncipe regente D. João revogou as restrições do regime colonial no que dizia
respeito às indústrias. “Isso incentivaria alguns empreendimentos manufatureiros – como a
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construção naval e a produção de cordames, velas e tecidos em geral – num esforço tênue para
imitar as manufaturas reais do ministro francês Colbert” (MENDONÇA, 2004, p. 13).
A Carta Régia de 28 de janeiro de 1808 abria os portos brasileiros para diversas nações
e acabava com o monopólio comercial português. A Inglaterra foi a nação que mais colaborou
para o aumento do fluxo comercial com o Brasil e esta parceria se deu pela assinatura de dois
tratados, em 1810.
Um deles, o de Aliança e Amizade, referia-se, no fundamental, a compromissos
políticos entre os dois países. Já o outro, o de Comércio e Navegação, garantia aos
produtos ingleses o direito de entrar no Brasil em condições mais vantajosas do que
aqueles precedentes de outros países, inclusive os de Portugal: enquanto os artigos
vindos da Inglaterra pagariam apenas 15% ad valorem112 nas alfândegas, os
produtos portugueses pagariam 16%, e os de outras nacionalidades, 24%.
Semelhante privilégio iria prolongar-se por alguns anos, com exclusividade
(MENDONÇA, 2004, p. 14).

As técnicas manufatureiras utilizadas no Brasil eram rudimentares e a mão-de-obra
não era especializada, uma vez que ainda se utilizava de regime escravista. No século XIX, a
população brasileira era muito dispersa e, predominantemente rural, o que dificultava a
expansão de um mercado consumidor interno. Mesmo com esse panorama desfavorável,
algumas manufaturas surgiram, em especial, no ramo de tecidos que teve suas primeiras
instalações no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Por volta de 1840, foi montado um núcleo
têxtil na Bahia, que utilizava maquinaria importada e produzia cerca de um milhão de metros
de tecidos (MENDONÇA, 2004). A partir de 1850, o cenário mudou e houve uma expansão
das indústrias no país.
A principal razão de todo esse processo foi o fim do tráfico de africanos para o
Brasil, estipulado pela Lei Eusébio de Queirós, fruto das pressões britânicas, em
1850. Com ela, inúmeros capitais, até então empatados na compra de escravos,
seriam desviados para outras atividades, tais como serviços urbanos, bancos e
também a indústria (MENDONÇA, 2004, p. 15).

Os estabelecimentos, nesta época, eram mais manufatureiros do que industriais, o que
começou a alterar-se a partir de 1880, ano em que passou a haver o emprego de alta
mecanização e investimento de capitais. Este também é o período que finda o Império.
Embora houvesse uma ampliação das indústrias brasileiras, o Brasil consagrou-se no
século XIX com a economia cafeeira. A cafeicultura trouxe para o país o investimento de
capital estrangeiro na economia brasileira, mais precisamente em bancos e ferrovias. A
industrialização brasileira acabou por se subordinar ao capital cafeeiro, uma vez que para o
escoamento da produção ferrovias foram instaladas e o sistema de energia elétrica foi
expandido. Santos (2005, p. 22), ao retratar a urbanização brasileira no século XIX lembra
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Ônus tributário sobre o valor da mercadoria e não sobre seu peso, quantidade ou volume.
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que “a expansão da agricultura comercial e a exploração mineral foram a base de povoamento
e [...] a mecanização da produção (no caso da cana-de-açúcar) e do território (não apenas no
caso da cana) vem trazer novo impulso e nova lógica ao processo”.
Martins (1993), aborda a implantação das ferrovias brasileiras, executadas pelos
ingleses, e ressalta que estas foram patrocinadas pelos cafeicultores paulistas que tinha como
objetivo baratear os custos dos transportes de suas produções. “Os brasileiros foram atacados
cedo pela febre de assentar trilhos de aço, através do País, e os transmissores desta infecção
foram os engenheiros e empresários ingleses. Atrelava-se a economia paulista aos interesses
da economia mundial (leia-se inglesa)” (ibid., p. 28-29). Depois da chegada do trem, o capital
brasileiro foi se diversificando e foram feitos investimentos em estabelecimentos comerciais e
financeiros.
No processo de industrialização brasileira, que estava mais voltado para o consumo
popular, houve predomínio das indústrias de bens de consumo correntes, como tecidos,
vestuário e alimentos. “Concentrando-se nas cidades maiores, os operários de fábricas e os
demais trabalhadores urbanos de baixa renda formavam o principal mercado consumidor
desse tipo de produto” (MENDONÇA, 2004, p. 23). Não havia indústrias pesadas no Brasil o
que poderia ter impulsionado o desenvolvimento econômico do país que era dependente de
tecnologia importada.
Na segunda metade do século XIX, a ampliação de estradas de ferro, a melhoria dos
portos e o aumento dos meios de comunicação foram garantidas pela produção do café que
continuou a ser o carro chefe da exportação brasileira, mas com a crise econômica mundial de
1929, seu preço ficou baixo. Ainda nos anos 1890 e até cerca de 1920, a economia colonial
exportadora alcançou o equilíbrio financeiro “em face da demanda crescente do café no
mercado internacional e da consequente elevação de preços, embora em 1907 a economia
brasileira tivesse sido seriamente abalada com a queda do preço e da demanda da borracha no
mercado internacional” (ANDRADE, 1976, p. 139).
No final do século XIX, o Brasil foi marcado pela chegada da luz elétrica, do
telégrafo, do telefone, do cinematógrafo, do raio X, do trem elétrico e dos carros (COSTA;
SCHWARCZ, 2000, p. 129). As autoras associam este período a um momento precursor de
valores e símbolos ligados à luz e à velocidade. Os jornais e panfletos da Europa e do Brasil,
segundo as estudiosas, divulgavam que os sonhos foram superados pela realidade. O século
que estava por chegar anunciava abundância e inovações tecnológicas que marcavam o
progresso e a civilização. “O metrô de Paris é inaugurado em julho de 1900” (p. 17), uma
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utopia que se tornava realidade, e os automóveis ocupavam as ruas e assustavam as pessoas.
Os céus foram conquistados pelos dirigíveis e por balões equipados com motor à
explosão. [Em São Paulo a] “burguesia procurava novas referências para transformar a cidade
em que vivia, levando à implantação de um modelo europeu com o qual se identificava e que
tinha na reforma urbana promovida em Paris pelo barão de Haussmann sua maior inspiração”
(GALVÃO, 2014). As novas tecnologias ficavam cada vez mais acessíveis e estimulava a
automação dos processos de produção. “No final do século 19, as primeiras multinacionais
estabeleceram-se no País e tiveram grande impacto na cultura da sociedade brasileira. A
comunicação de massa ganhou ímpeto no século 20. A publicidade ocupou seu espaço e os
conceitos de marketing” foram disseminados (VOLPI, 2007, p. 50).
Aqui, é importante observar que no Brasil, por vezes, o conceito de marketing é
compreendido como venda de produtos ou forma de fazer com que as pessoas comprem o que
não necessitam. Essa distorção, segundo os autores Shimoyama e Zela (2002, p. 1) deve-se ao
fato de que no país, “a aplicação do marketing teve início quando ainda se tinha “uma
economia composta por monopólios113 e oligopólios114 não competitivos, em que o governo
tinha uma função muito mais de gestão do que de tutela da economia”. A chegada das
multinacionais trouxe para o Brasil uma cultura empresarial estrangeira que serviu de modelo
para a indústria nacional.
A americana Ford Motor Company, a primeira montadora instalada no País, trouxe
experiência da produção em escala industrial de automóveis. A linha de montagem
móvel, criação de Henry Ford, chegou ao Brasil em 1921 e barateou os preços dos
automóveis. O Modelo T, segundo o próprio Ford, tornou-se “tão barato que nenhum
homem com um bom salário poderia deixar de ter um”. Dois anos mais tarde, a filial
brasileira já produzia 40 veículos por dia (VOLPI, 2007, p. 61).

Wissenbach (2006, p. 112), observa que na passagem do século XIX para o XX, houve
uma ampla expansão das cidades o que gerou mais oportunidades de trabalho, em especial no
setor de serviços, na economia informal, e nas vendas ambulantes. “Os estudiosos apontam
para uma industrialização ainda dispersa, aferrada à produção de gêneros de consumo –
indústrias têxteis, aniagens115 e tecidos de algodão e de lã, bebidas e objetos de uso”. Neste
período, a mão-de-obra brasileira era rudimentar e os salários dos operários eram muito
baixos. Mendonça ao debater a vida dos trabalhadores no processo de industrialização
brasileira, descreve que:
[...] o nível de consumo era determinado pelos baixos salários recebidos,
enfrentando eles inúmeras dificuldades. Era, no entanto, nos períodos de crise –
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Tecido grosseiro feito de juta, linho ou fibra vegetal utilizado para sacos e fardos.
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como durante a 1ª Guerra Mundial – que a situação piorava. [...] Ao pauperismo
associaram-se tanto o aparecimento de uma massa urbana de desocupados, quanto a
multiplicação de várias epidemias. [...] Para tentar amenizar a situação, foram
criadas feiras livres que, ao propiciarem a venda direta de gêneros de subsistência
aos consumidores, sem intermediários, barateavam um pouco certos itens da cesta
básica da população (MENDONÇA, 2004, p. 33-34).

Martins (1993) ao abordar os ideários da modernidade proclamados pela República,
comenta que no início do século XX as cidades paulistas se caracterizavam pelo pequeno
comércio e pela pouca expressão das ruas, praças e lagos mal cuidados. Ainda restavam os
resquícios do escravismo e dos senhores de terras que se conflitavam com as ideias de
igualdade, liberdade e fraternidade.
As características geográficas, demográficas, culturais e socioeconômicas nacionais
diversificaram esta divisão de classes com o desenvolvimento, a industrialização intensiva e o
capitalismo monopolista. As relações de acomodação, competição e conflito estabeleceram
uma nova ordem social para os burgueses. Florestan Fernandes (1976) explica que as
expressões das forças socioeconômicas e políticas dos estratos burgueses são contraditórias e
não alcançam a normalização da ordem aspirada.
As classes burguesas não querem (e não podem, sem destruir-se) abrir mão: das
próprias vantagens e privilégios; dos controles de que dispõem sobre si mesmas,
como e enquanto classes; e dos controles de que dispõem sobre as classes operárias,
as massas populares e as bases nacionais das estruturas de poder (FERNANDES,
1976, p. 363).

A situação da classe burguesa pautava-se em base material de poder de classe que
lhes dava liberdade para promover os dinamismos da economia e da política. “Certos valores
da democracia burguesa se incorporam, pois, aos requisitos materiais, legais e políticos da
própria existência, continuidade e fortalecimento da dominação burguesa e do poder burguês”
(FERNANDES, 1976, p. 329). Estes alicerçaram o processo de urbanização da capital
paulista e da capital do país, onde as elites procuravam alinhar-se com os comportamentos
europeus e norte-americanos da época. Ideais de civilização, exaltação da ciência e do
progresso, culto à beleza, valorização da cultura e da arte, eram indicadores do ideal
civilizador (PADILHA, 2001).

3.2 A MODERNIZAÇÃO BRASILEIRA A PARTIR DO SÉCULO XX
O início do século XX trouxe inovações para o povo brasileiro, como campanhas de
vacinação e erradicação de doenças como a varíola e a febre-amarela e a promulgação do
primeiro Código Civil Brasileiro (1916). As notícias passaram a circular mais rápido. Em
grandes cidades como São Paulo era comum que políticos, jornalistas, artistas, pessoas
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elegantes, homens de negócios e estrangeiros formassem pequenos grupos nas ruas centrais da
cidade para falar sobre as novidades que apareciam nas revistas.
O aparecimento de temas políticos, esportivos e policiais, e as colaborações literárias
começaram a ser separadas na paginação dos jornais, tornando-se matérias à parte. E
foi, em parte, por conta dessas transformações que as revistas ilustradas
proliferaram. Elas que, inicialmente, tinham a charge como principal manifestação
imagética, se transformariam, posteriormente, nos principais veículos de difusão das
imagens fotográficas. Este foi o momento de revistas como: Semana Ilustrada,
Revista da Semana, Kosmos, Fon-Fon!, Ilustração Brasileira, Careta, Paratodos,
dentre outras (MOURA, 2011, p. 5).

Nos grandes centros, locais em que circulavam em maior número estas revistas,
concentravam-se os bancos, jornais, confeitarias, charutarias e bilhares. “O homem ou a
senhora que quiser vestir-se, pentear-se, perfumar-se, adornar-se com custosas joias, aqui
mesmo encontrará tudo quanto necessário for para que se apresente à moda de Paris: há
fazendas, costureiras, cabeleireiros, alfaiates, sapatarias, joalherias [...]” (COSTA;
SCHWARCZ, 2000, p. 72) “O Brasil entrava no novo século XX tão confiante como as
demais nações: nada como imaginar que seria possível domesticar o futuro, prever e impedir
flutuações” (ibid., p. 12).
Nas primeiras décadas dos anos 1900, estimulava-se o consumo dos mais modernos
produtos da época como: vassouras de sucção, máquinas de lavar roupas, ferros elétricos de
passar roupas, fogão a gás, telefones, automóveis, elevadores, cinematógrafos, fonógrafos,
bondes, vacinas, iluminação elétrica e máquina fotográfica. Além disso, chegavam às
prateleiras dos comércios produtos de beleza como xampu, cremes, pomadas, tônicos, tinturas
para cabelo, sabonetes e loções que mudavam a arquitetura dos banheiros. “Como todo esse
arsenal tendia a se concentrar no banheiro das casas, ele acaba assumindo novas funções e
novas feições. [...] acaba se tornando a peça mais “moderna” das casas” (SEVCENKO, 2006a,
p. 563-564). Porém, isso não se dava de forma uniforme em todo o Brasil. Pela extensão do
país, viviam-se diferentes modernidades e somente nas maiores capitais o progresso chegava
mais rápido e se tornava mais acessível.
Os padrões de comportamento burgueses, a modernidade e o consumo foram
absorvidos de forma desigual pelas diferentes regiões e cidades e pelas diferentes
camadas da população. Grande parte do país permaneceu fiel à agricultura [...]. Nem
todas as cidades puderam realizar a modernização desejada, em razão da falta ou do
mau uso de capitais. A industrialização, por seu lado, embora tenha deslocado
progressivamente a produção para fora do domicílio, não destruiu de uma só vez as
formas tradicionais de produção e sobrevivência (MALUF; MOTT, 2006, p. 400).

Data de 1913, a inauguração, na cidade de São Paulo, da primeira agência de
publicidade chamada Castadi & Bennaton (VOLPI, 2007). Além disso, a capital paulista foi o
ponto de entrada do modernismo com a Semana da Arte Moderna em 1922, que lançou
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novidades estéticas e culturais contendo elementos nacionais – indígenas, africanos e
abrasileiramentos de estilos estrangeiros. “Ao indivíduo que morasse na capital paulista era
dado o direito de ora se sentir numa cidade com características metropolitanas, ora num
ambiente onde ainda era possível notarem-se hábitos e comportamentos típicos da vida prémoderna” (SANTOS, 2008, p. 19).
Outro aspecto notado foi a construção de novos espaços e a transformação de
paisagens que deslocavam o passado histórico e artístico para dar acesso ao novo estilo de
vida, novos hábitos e novas maneiras de viver. Santos (2008) explica que as relações sociais
possíveis de serem vivenciadas cresceram com a onda modernista do início do século XX. A
hierarquia rígida precedente restringia o convívio social à igreja, à família e ao bairro. O
contrário acontecia com o operário da fábrica que, depois do horário de trabalho, podia
expandir seus círculos sociais e adotar distintas posições na vida comunitária. Na cidade de
São Paulo, “em meio aos operários imigrantes dos bairros pobres, os bondes, trilhos,
paralelepípedos, tavernas, chaminés e ruas iluminadas têm outro sabor distante daquele
provado pela burguesia em sua ilusão modernizante” (GALVÃO, 2014, não p.).
Se nem todos os cidadãos podiam comprar eletrodomésticos que facilitassem a vida
no lar ou frequentar os cinemas por questões econômicas, quase todos eram
impactados pelo ritmo de vida que se fazia cada vez mais ágil pela presença de
transporte de massa, mais rápido e eficiente, elevadores que deslocavam
trabalhadores para as alturas cada vez mais elevadas, ou até mesmo pelas novas vias
e rodovias que ligavam de maneira mais eficiente as cidades brasileiras (COSTA,
2009, p. 17).

Morar em metrópoles e conviver com suas monumentalidades tornaram-se atrativos a
partir da Revolução Industrial. Porém, quando o mundo dos negócios encerrava suas
atividades, ao final do dia, as pessoas voltavam para suas casas e os espaços públicos ficavam
vazios. A arte e a cultura encontraram nos centros históricos, espaços na parte da noite para
receber públicos que procuravam lazer. As produções culturais deste período estiveram
marcadas por ideias políticas e ideológicas do desenvolvimento nacional. “O teatro, o cinema,
o rádio, a televisão, o disco, a publicidade, as editoras foram se estruturando como indústria
de massa, para atingir, nas décadas seguintes, a configuração de uma indústria de bens
culturais” (ABREU, 2008, p. 211). Em São Paulo, entre 1930 e 1950, “a multidão tomava as
ruas antes e depois das principais sessões de filmes. Assim, como nas disputas de futebol cada
vez mais constantes na cidade” (COSTA, 2009, p. 21).
As expressões da modernidade - progresso, tecnologia, emancipação, estabelecimento
de novos anseios - e da euforia no ambiente urbano estavam representadas por arranha-céus,
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avenidas e multidões. Costa; Schwarcz (2000) mencionam que o francês Pierre Denis116
quando veio ao Brasil visitar alguns centros urbanos do país, disse ter visto multidões somente
nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Concentravam-se nestas capitais as oportunidades
profissionais, de lazer, cultura, informação, saúde, educação e uma gama de produtos que
caracterizavam uma época de consumo e de diferenças temporais. A publicidade e sua
linguagem portadora de ideais de civilização atraiam as pessoas pelas possibilidades de
trabalhar em indústrias, comércio e prestação de serviços. Mas os serviços e bens de consumo
não eram para todos.
O aumento da população nos centros urbanos culminou no agravamento da pobreza,
das desigualdades sociais, da degradação ambiental, da pressão sobre os espaços, no aumento
do consumo e na falta de organização dos poderes - econômico, ideológico e político. Para
garantir o bem-estar das populações urbanas era preciso uma logística que assegurasse os
serviços elementares da vida moderna. Santos (2005, p. 134), observa que “quanto maiores e
mais populosas as cidades são, mais capazes de abrigar uma gama mais extensa de atividades
e de conter uma lista maior de profissões, estabelecendo, desse modo, um tecido de interrelações mais eficaz do ponto de vista econômico”. Com tantas pessoas circulando,
trabalhando, se reproduzindo, construindo suas moradias e consumindo, o consumo frenético
das novidades e o desperdício acabavam fazendo parte do senso comum.
As pessoas passam a ter as vidas administradas “por uma complexa engenharia de
fluxos que controlava os sistemas de abastecimento de água corrente, esgotos, fornecimentos
de eletricidade, gás, telefonia e transporte” (SEVCENCO, 2001, p. 62). Além disso era
necessário planejar o trânsito e os sistemas de distribuição de alimentos, serviços de saúde,
educação e segurança. Porém, mesmo com toda modernidade ainda persistiam comunidades
que se encontram à margem dos serviços básicos de saneamento, saúde e educação e também
países que não possuíam este tipo de organização, por motivos estruturais, financeiros,
culturais, religiosos, naturais, políticos e pelos regimes governamentais.
O artifício da industrialização e urbanização brasileiras que vinha desde a República
Velha (1889-1930) se acelerou na década de 1930 e impôs uma forma de vida nova que
contrastava com os modelos tradicional e conservador, católico e patriarcal. A constituição do
estado nacional se daria pela unificação territorial e pela modernização conservadora. A
utopia estaria na intenção de transformar sem mudar a ordem social e resolver os conflitos de
classes emergentes.
Professor da Université de Paris, escreveu “Le Brésil au XXème siècle”, em 1909, após viagem pela América
do Sul.
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A partir de 1930 [...], os padrões brasileiros de produção e consumo realmente
encontraram o prumo do desenvolvimento. Com o nascimento da Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN) e da Vale do Rio Doce (CVRD), a indústria brasileira
finalmente achou o caminho da modernidade (VOLPI, 2007, p. 76).

O século XX traz uma mudança significativa na relação do cliente tradicional com os
produtos: “o consumidor já não tem que confiar no vendedor, mas na marca, sendo a garantia
e a qualidade dos produtos transferidos para o fabricante” (LIPOVETSKY 2015, p. 26). Com
a fabricação de produtos bem parecidos, confeccionados por distintos industriais, a marca
tornou-se algo importante na garantia da venda, pois confere personalidade aos produtos e às
indústrias.
O Brasil passou por uma fase em que as importações de bens manufaturados foram
difíceis e, com isto, “os produtos industriais aqui fabricados eram mais vantajosos do que os
importados” (MENDONÇA, 2004, p. 49). Nos processos de industrialização da década de
1930, as classes operárias reivindicavam férias, auxílios, pensões e redução da jornada. Os
industriais combateram esta postura dos trabalhadores com discursos científicos (saúde),
políticos conservadores (higienismo, saneamento, desigualdades) e de racionalização do
trabalho (modos de produção) como solução para resolução dos problemas. Os vilões foram a
ciência e a tecnologia que eram responsáveis pela desordem social, e as multidões precisavam
ser guiadas pelas elites que dirigiriam o progresso (SHINN, 2008).
Um dos grandes problemas desta época era a carestia dos produtos. A população que
apresentava mais dificuldade para adquirir os bens de consumo começou a se movimentar e,
em 1931, ocorreu a marcha da fome que protestava contra os preços e pelo acesso aos
alimentos. “O Código Civil, de 1916, e o Código Penal, de 1940, tratavam, em alguns dos
seus artigos, da defesa do consumidor, embora sem mencionar expressamente essa palavra, no
âmbito repressivo” (ZÜLZKE, 1991, p. 22). O consumidor moderno passou a consumir
marcas e precisaria ser educado e seduzido pela publicidade. A sociedade passa então a
“substituir a coerção pela sedução, o dever pelo hedonismo, a poupança pela despesa, a
solenidade pelo humor, o recalcamento pela libertação, as promessas do futuro pelo presente”
(ibid., p. 31). O consumo assume, assim, uma lógica de diferenciação social e por isso,
precisaria de normatizações específicas.
Nesta época, havia facilidade para adquirir de outros países equipamentos industriais
usados e diversificar a estrutura industrial brasileira. “No lugar dos tradicionais ramos de
tecido, vestuário e produtos alimentícios, cresceriam, doravante, setores como os de
metalurgia, mecânica, cimento, material elétrico e transportes, além das indústrias químicas e
farmacêuticas” (MENDONÇA, 2004, p. 49-50). Foi a partir da década de 1940 que a
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industrialização brasileira recebeu novo impulso vindo do poder público, e o mercado interno
começou a dar sinais de crescimento, como sinaliza Santos:
[...] a partir dos anos 1940-1950, é essa lógica da industrialização que prevalece: o
termo industrialização não pode ser tomado, aqui, em seu sentido estrito, isto é,
como criação de atividades industriais nos lugares, mas em sua mais ampla
significação, como processo social complexo, que tanto inclui a formação de um
mercado nacional, quanto os esforços de equipamento do território para torná-lo
integrado, como a expansão do consumo em formas diversas, o que impulsiona a
vida de relações (leia-se terciarização117) e ativa o próprio processo de urbanização.
Essa nova base econômica ultrapassa o nível regional, para situar-se na escala do
país; por isso, a partir daí uma urbanização cada vez mais envolvente e mais
presente no território dá-se com o crescimento demográfico sustentado das cidades
médias e maiores, incluídas, naturalmente, as capitais de estado (SANTOS, 2005, p.
30).

Ainda na década de 1950 foi inaugurada, por Assis Chateaubriand, a primeira emissora
de TV do Brasil que contribui para a mudança de hábitos de consumo. “A televisão e o
cinema tornaram-se o progresso mais visível aos brasileiros. Pelos monitores preto-e-branco,
as donas de casa assistiram ao desfile da evolução dos produtos de consumo. [...] A
modernidade, enfim, chegara para a vida [...] mais fácil” (VOLPI, 2007, p. 77). Neste período,
foram muitas as mudanças observadas no Brasil. Foi nesta época que o país intensificou o
processo de industrialização e urbanização, o que cooperou para a constituição de uma
sociedade de consumo, principalmente nas grandes capitais do país. Também data deste
período a marcha da panela vazia que protestava pelo acesso, por parte das camadas mais
pobres da população, a alimentos.
Outra mudança que merece destaque foi o crescimento dos anúncios publicitários,
especialmente com a ocorrência, em dezembro de 1950, na cidade de São Paulo, do I Salão
Nacional da Propaganda. Neste encontro projetou-se a fundação da Escola de Propaganda de
São Paulo (SILVA; LOPES, 2007). A imprensa teve que se adaptar à modernização brasileira
e passou a publicar anúncios de automóveis, eletrodomésticos, produtos alimentícios e
agrícolas, além de aumentar sua circulação e tiragem. Sua renda passou a vir quase que
unicamente dos anúncios, o que permitiu uma maior autonomia da imprensa.
Até então, os meios de comunicação jornalísticos dependiam econômica e
financeiramente do Estado, dos financiamentos dos bancos oficiais, isenções fiscais
e subsídios e publicidade governamental. No caso do rádio e da televisão, da
concessão de canais; no caso dos jornais, havia um problema adicional: era o
governo que controlava a distribuição das quotas de papel, matéria-prima em grande
parte importada sem a qual o veículo simplesmente não existia (ABREU, 2008, p.
220).
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Fenômeno em que o setor terciário (serviço e comércio de produtos) da economia se expande, aumentando
sua participação no Produto Interno Bruto (soma de todos os bens e serviços finais produzidos) de um país em
comparação com os demais setores econômicos.
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No período após a segunda guerra mundial, as estradas de ferro no Brasil foram
integradas ao sistema econômico, concomitantemente a ampliação das estradas de rodagem
interligando várias regiões do país, ocasionando a conexão do espaço brasileiro. Estas
transformações acabavam ofertando condições técnicas de alcançar a substituição de
importações que “iriam viabilizar o processo de todo um arsenal financeiro, fiscal, monetário,
que serviria como base das novas relações sociais (incluindo o consumo aumentado) que
iriam permitir mais uma decolagem” (SANTOS, 2005 p. 38). Além disso, ocorreu também
modernização capitalista e a “difusão social e geográfica do consumo em suas diversas
modalidades e, posteriormente, a desconcentração da produção moderna, tanto agrícola
quanto industrial” (ibid., p. 100).
No ano de 1955 foi criado o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que trazia como
objetivo estabelecer um projeto de desenvolvimento do Brasil. Os intelectuais do instituto
tinham a missão de superar a sociedade latifundiária118 e fortalecer a indústria nacional, com o
objetivo de fomentar “maior distribuição de renda, à expansão dos benefícios do
desenvolvimento a todas as regiões do país e à introdução de transformações na estrutura
agrária brasileira. [Também tinha o objetivo de] expandir o progresso, de construir uma
sociedade mais justa” (ABREU, 2008, p. 213). Ainda na metade dos anos 1950, foi criado o
Serviço Central de Proteção ao Crédito com o objetivo de dar mais segurança às vendas à
crédito (RUFINO, 2017).
Na época do governo Juscelino Kubitschek (JK), entre 1956 e 1961, ocorreu a ampla
expansão da indústria nacional com o desenvolvimento do setor industrial de bens de
consumo duráveis, como carros e eletrodomésticos. Estabeleceu-se o tripé da industrialização
brasileira que consistia em “setor produtivo de bens de consumo correntes (criado na
República Velha) [...], setor produtivo de bens de produção ou indústrias de base (implantado
na Era Vargas) e pelo setor produtivo de bens de consumo duráveis (inaugurado por JK)”
(MENDONÇA, 2004, p. 67).
Neste período, expandiu-se fortemente o crescimento urbano-industrial das grandes
cidades e com isso a capacidade de consumo também aumentou. “Ampliava-se o número de
consumidores capazes de comprar os bens de consumo duráveis produzidos pelo novo setor
implantado: automóveis e uma variedade crescente de eletrodomésticos, como liquidificador,
batedeiras, aspiradores de pó, enceradeiras, etc.” (MENDONÇA, 2004, p. 68-69). Estes
consumidores eram da classe média brasileira. O capital que financiava esse crescimento era
118

Grandes propriedades de terras rurais pertencentes a uma pessoa, uma família ou uma empresa.
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estrangeiro, e entrava no Brasil por meio das empresas multinacionais.
A partir da década de 1960, a economia brasileira se desenvolveu para atender a um
mercado consumidor que crescia rapidamente e as exportações de produtos agrícolas
tradicionais ou parcialmente beneficiados e de produtos industrializados aumentaram muito,
todavia, erguiam-se vozes de protesto contra o elevado custo de vida. A modernização
agrícola da época acabou se beneficiando da “expansão da classe média e das novas equações
de um consumo popular intermitente, como o desenvolvimento da produção de frutas,
verduras e hortaliças” (SANTOS, 2005, p. 39).
Santos explica que neste período, “a produção brasileira, industrial e agrícola, muda de
estrutura; a estrutura de circulação e da distribuição muda; a do consumo muda
exponencialmente; todos estes dados da vida material em que há disseminação no território
destas novas formas produtivas” (SANTOS, 2005, p. 41) passam por mudanças significativas
e perceptíveis até os dias atuais. Este é um período em que também acontecem novas
configurações de produção não material como na saúde, na educação, no lazer e na
informação, que são formas de consumo que se difundiram.
A década de 1960 é marcada pela expansão de estradas, o que garante maior ligação
no território brasileiro e possibilita também o rápido escoamento das produções agrícolas e de
mercadorias. Isto promove o intercâmbio de cultura, de pessoas e de dinheiro. O que antes se
dava apenas nos limites mais imediatos em que as pessoas viviam, amplia-se por todo o país.
Para Santos,
[...] enquanto o país melhora sua fluidez e conhece uma expansão do capitalismo,
bom número de bens que eram produzidos apenas como bens de consumo local, ou
outros que tinham apenas valor de uso, transformam-se em valores de troca. A
possibilidade concreta de consumir tem como paralelo a criação de um maior
número de bens de troca, isto é, de mercadorias (SANTOS, 2005, p. 46).

No que diz respeito à exploração das áreas naturais, Ferreira (1993, p. 16), observa que
na “década de 1970, o Brasil se realizava no mito desenvolvimentista, e a questão ambiental,
à sombra de valores predatórios, era tratada como a antítese do desenvolvimento nacional”. O
consumo de bens naturais, de lazer, educação e saúde aumentava na mesma proporção que o
consumo de batedeiras elétricas, viagens, ideias e máquinas agrícolas, o que influenciava
diretamente os rumos da economia. Em 1972, o governo federal promoveu uma campanha
chamando a população para o combate à inflação com o slogan “Diga não à inflação”. Neste
período, a mesma atingia 12% ao ano (ZÜLZKE, 1991). Todavia, mesmo com a inflação, as
vendas se mantinham e os industriais de
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[...] eletrodomésticos e montadoras de veículos, principalmente, passaram a segmentar
linhas de produtos de acordo com o nível de renda e perfil cultural de clientes com
diferentes necessidades. Também foi a vez do varejo. Supermercados, lojas de materiais
de construção e de eletrodomésticos se consolidaram no mercado ao mesmo tempo em
que os shoppings centers ganharam popularidade – durante a década, foram
inaugurados sete shoppings no país (RUFINO, 2017, não p.).

Com o comércio varejista prosperando, cresceu também o número de problemas
enfrentados pelos consumidores. A criação do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor
(PROCON - SP, 1976), a Carta Magna de 1988, e a aprovação do Código de Defesa do
Consumidor (1990), marcaram a criação de políticas de proteção ao consumidor, orientando-o
e registrando suas reclamações, e representaram “uma resposta ao consumerismo e sua
pressão sobre as empresas” (ISNARD, 2016, p. 13). “Segundo o primeiro levantamento
estatístico do Procon, foram registrados 2.175 atendimentos até maio de 1978. [...]. De
setembro a dezembro de 1976, a média de queixas foi de oito ao mês. Um ano depois, a média
já tinha alcançado 128 reclamações mensais” (VOLPI, 2007, p. 101).
Com a criação do primeiro Procon, em 1976, no Estado de São Paulo, outros Estados
foram se organizando e também criaram seus Procons. Surgiram também organizações civis
que tinham como objetivo fortalecer o consumidor para a busca de seus direitos. Pode-se citar
o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, criado em 1987 e que ainda tem forte atuação
no país. As instituições de defesa do consumidor se fizeram importantes em um momento
histórico em que as classes sociais menos favorecidas acabavam se tornando vítimas das
ganâncias dos detentores do poder. Com essa sensação de injustiça, acabava-se “afastando
para muito depois a construção do homem público. Daí a busca de privilégios em vez de
direitos”.
Diferente de outros países, que antes da industrialização fizeram uma revolução
agrícola, o Brasil, sem transformar sua estrutura agrária, desenvolveu uma economia
descomprometida e destacada dos trabalhadores rurais e sem a produtividade para
alimentar os trabalhadores urbanos. Essa alternativa contribuiu para o que vive a
economia e a sociedade brasileira, atualmente, tendo como implicações a explosão
urbana, violência, inflação, fome, desemprego, desarticulação cultural, instabilidade
social, dentre outras (COLOMBO; BAZZO, 2016, p. 8).

Com a população urbana crescendo e com tantas desarticulações políticas e
econômicas, os anos 1980 ficaram conhecidos como a década perdida devido à estagnação
econômica e retração da produção industrial, não só o Brasil como em toda América Latina.
Canclini (2010, p. 72), argumenta que nesse período “os Estados cederam o controle da
economia material e simbólica às empresas”. Como resultado houve o aumento do
desemprego, a queda do consumo, aumento da inflação e das desigualdades sociais. Esta é
uma época também marcada pelo desabastecimento de vários produtos, em especial, os
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alimentícios.
Dentro deste panorama conturbado da economia surgem diversas tentativas de
reformas monetárias e ocorre a adoção de planos como o Plano Verão, Plano Bresser
e Plano Cruzado. Porém, todas estas tentativas terminam em fracassos e os
resultados demonstraram-se sem efetividade no mantimento da estabilidade
econômica. Já no que se refere ao âmbito político, foi promulgada a Constituição de
1988, que tornou o fim da ditadura uma realidade. Desta forma, foi recuperada a
participação da população nas eleições, que levou Fernando Collor de Melo ao poder
no começo dos anos 90” (ARAUJO, 2017).

No início da década de 1990, foi promulgada a Lei Federal nº 8.078 que dispõe sobre a
proteção do consumidor, mais conhecida como Código de defesa do consumidor. A referida
lei define responsabilidades e mecanismo para o poder público atuar nas relações de consumo,
além de estabelecer formas de reparação e punição. No ano de 1994, com o Plano Real119, a
moeda brasileira foi estabilizada, mas houve aumento do endividamento público federal.
As camadas mais pobres da nação brasileira beneficiaram-se apenas com o controle da
inflação e dos preços, mas pagaram com o fechamento de muitos postos de trabalho na
indústria. Isto se deve à modernização do processo de produção e à importação de produtos
mais baratos do que os manufaturados no país (GRASEL, 2005). Este período histórico
encontrava-se “sob a égide do neoliberalismo [e] o sistema produtivo e de serviços viu-se na
contingência de elevar sua competitividade para enfrentar a concorrência externa que
penetrava pelas portas da abertura do mercado de consumo interno” (CERVO, 2017, não p).
Segundo Mendonça (2004, p. 121), o desemprego foi uma grave consequência do
governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso que “preferiu enfatizar outro efeito [...] da
sua política econômica. Trata-se da relativa melhora do poder de compras por parte de alguns
segmentos mais pobres da população que, devido à queda da inflação, entre 1994 e 1997,
passaram a comer mais frango”. Nesta época, a dívida externa do país também cresceu
consideravelmente e intensificou sua dependência do capital estrangeiro.
No que diz respeito às contas externas do país, os desequilíbrios observados desde o
lançamento do Plano Real também foram muito significativos, como já foi indicado.
A combinação de uma prolongada sobrevalorização cambial com uma abertura
precipitada do mercado interno às importações traduziu-se em deterioração da
balança comercial e grandes desequilíbrios no balanço de pagamentos em conta
corrente (BATISTA JR, 2002, p. 2).

Grasel destaca que “o objetivo do Plano Real era combater um tipo específico de inflação, a inflação inercial
[que leva os agentes econômicos] a associar inflação passada com inflação futura, e os preços começam a se
descolar dos custos de produção, sendo definidos e baseados em expectativas inflacionárias. Quando esse
processo se consolida, a inflação inercial se configura, e os mecanismos ortodoxos de combate à inflação [...]
perdem efeito” (2005, p. 2-3).
119
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Este é um período econômico em que a dívida externa120 brasileira se eleva e provoca
consequências na economia do país. Na opinião de Sato et al (2005), o Brasil, bem como
outros países da América Latina, tem como causadora de degradação social e ambiental, a
dívida externa. “A Organização Mundial do Comércio [...] orienta interesses de lucros
transnacionais, reforçando um modelo de desenvolvimento dominante. Não é possível, [...]
aceitar as estratégias que impulsionam os círculos de poder como sujeitos principais [...]”
(SATO et al, 2005, p. 103). O Brasil aproximou-se do final do século XX ainda com muitos
problemas sociais, déficits de moradia, desemprego, aumento do uso de entorpecentes e da
violência urbana. Contudo, as novas tecnologias não deixam de adentrar o país, seja na
agricultura, na indústria ou nas casas das pessoas.
Com a disseminação do uso da internet, o país adere às compras por meio eletrônico
que atende aos anseios de muitas pessoas que seriam comprar sem sair de casa. “A invenção
do e-commerce não representou o fim da venda por catálogo, nem do telemarketing. Apenas
agregou facilidades de uma nova mídia ao sistema de entrega em domicílio (VOLPI, 2007, p.
79). Embora um tanto rudimentar para os padrões atuais, o uso da internet121 no final da
década de 1990 conquistou muitos adeptos e modificou o acesso à informação.
Os anos 2000 começaram com um evento que se constituiu em um marco histórico
para o mundo, os ataques de 11 de setembro, e terminam com uma crise financeira, em
especial nos Estados Unidos. “Estes dois eventos estão na base da tessitura de um novo
reordenamento geopolítico mundial, reconfigurando a posição dos EUA como potência
hegemônica na civilização contemporânea do capital” (CARVALHO; GUERRA, 2015, p. 44).
Neste período, a China assume a liderança nas exportações dos mais variados artigos
e, para alimentar sua vasta população, importa de países como o Brasil “produtos primários
agrícolas e minerais, a circunscrever um padrão de acumulação por espoliação 122”
(CARVALHO; GUERRA, 2015, p. 44). Importante destacar que o Brasil faz parte do
chamado BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) que são considerados países
emergentes. Eles não são reconhecidos como um bloco econômico oficial, mas funcionam
como um mecanismo político internacional de cooperação mútua.
Em tempos de incertezas financeiras e políticas, o Brasil mantem boa parte da sua
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É o somatório que um país possui em débitos (empréstimos e financiamentos). Estes podem ter sido
contratados pelo governo, por empresas estatais ou por empresas privadas.
121
“Em 2015, a proporção de brasileiros que comprou ao menos uma vez no comercio eletrônico (38,2%) foi
superior àquele que realizou uma compra, no mínimo, em loja física (30,9% [...]. A tecnologia e a internet
também mudaram a forma como o consumidor utiliza serviços básicos” (RUFINO, 2017, não p.).
122
Ação ou efeito de espoliar, de privar alguém da posse do que lhe pertence.
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economia baseada na produção de commodities123 e, desta forma, envolve “complexos
extrativistas, corporações agroalimentares, mercantis, industriais, com fortes vinculações com
os grandes representantes do capital financeiro” (CARVALHO; GUERRA, 2015, p. 49). Com
isso, o país permanece em dependência dos produtos industrializados por outras nações. O
Brasil desenvolveu-se alicerçado em tecnologias importadas, incorporando “os modos de
produção e também as formas de conhecimento do produtor. Ou seja, transformou-se nossa
sociedade moldando-a à imagem da sociedade que produziu a tecnologia” (COLOMBO;
BAZZO, 2016, p. 5).
Segundo informações contidas no Livro Branco (BRASIL, 2002b, p. 24), no Brasil,
“foi possível expandir fronteiras agropecuárias, explorar recursos naturais e instalar setores
industriais principalmente por meio da importação de tecnologia”. Ainda hoje se importa
tecnologia consolidada para viabilizar a ocupação do mercado doméstico, mas na economia
do conhecimento, o crescimento baseado na importação de tecnologia, está se tornando
insuficiente para o desenvolvimento sustentável e a entrada do Brasil no mercado
internacional.
Na visão de Valle (2018), a atual situação do Brasil se deve à ausência de
investimentos em infraestrutura, o que tem influenciado diretamente na falta de
competitividade. Na opinião de Landes (1998, p. 302) tão ruim quanto não ter dinheiro é não
saber usá-lo. “Não é a falta de dinheiro que impede o desenvolvimento. O maior impedimento
é o despreparo social, cultural e tecnológico”. Outro problema que se agrava é a diminuição
dos recursos destinados a ciência e tecnologia, o que reforça o já consagrado modelo de
exportação de commodities124 e importação de bens de alto valor agregado. Dos produtos
consumidos no Brasil, boa parte possui tecnologia importada.
É importante destacar que os brasileiros são muito receptivos aos produtos
tecnológicos. Prova disso é o avanço no consumo de bens duráveis que cresceram 20,8% em
dezembro de 2017, em relação ao mês anterior, (24,5% automóveis, 112,5% motocicletas,
5,7% eletrodomésticos) (IBGE, 2018). Parte destas vendas vem sendo feita por meio da
internet. Meirelles (2018), observa que no ano de 2017, o e-commerce cresceu 10% em
relação a 2016. O volume de vendas pela internet chegou a R$ 49 milhões em 2017. Os
brasileiros tomaram gosto pela facilidade de comprar sem sair de casa. Por outro lado, o país é
um dos líderes mundiais de fraudes cibernéticas. Todavia, os consumidores não se retraem e
123

São produtos de baixo valor agregado; bens que não sofrem ou sofrem poucos processos de alteração.
Em linhas gerais, o termo é utilizado para referir-se a produtos de baixo valor agregado, como frutas, cereais,
café, minerais e carne, por exemplo.
124
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ainda é alto o consumo no Brasil.
As pessoas querem e desejam produtos com altas tecnologias e constantemente
sempre atualizados. Os consumidores não querem ficar de fora da modernidade. [...]
Atrelado ao excesso de consumo, surge um problema que pode ser considerado
como social, o superindividamento [sic] dos consumidores, que ocorre devido ao
acesso fácil do crédito, tendo como facilitador um instrumento bem conhecido, o
cartão de crédito, que se tornou comum o uso entre os brasileiros, pois a pessoa não
fica privada de adquirir algo ou deixar para o próximo mês, na verdade neste caso, o
que vai ficar para o próximo mês é a conta à pagar. Por isso, frequentemente não é
feito nenhum controle financeiro por parte desses consumidores, podendo ser por
falta de costume, falta de educação financeira ou até cultural (BORDENAL, 2018,
não p.).

Bordenal (2018) ao tratar do perfil do consumidor brasileiro do século XXI, afirma
que, na atualidade, a expansão do crédito tem levado os consumidores a gastar mais. Os
compradores estão mais seletivos e mais fiéis às marcas, fazem comparação de preços e estão
mais conscientes de seus direitos. O uso da internet tem sido um aliado na comparação de
preços e na busca por informações sobre as empresas e os produtos “A exigência do
consumidor parte da premissa que o mercado está mais desafiador para os fornecedores, pois
os consumidores começam a trazer novas exigências que antes não eram observadas, talvez,
por falta de amparo legal, o que hoje já não ocorre” (BORDENAL, 2018, não p.).
Informações extraídas do site da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico
mostram que em 2017, cerca de 25 milhões de pessoas fizeram compras on-line no Brasil.
Destes, 50,4% eram do sexo feminino. Em geral, as mulheres compraram alimentos, produtos
de beleza, calçados e roupas. Já os homens adquiriram acessórios para carros, ferramentas,
jogos eletrônicos e eletroeletrônicos. Dos compradores, 37% tinham entre 25 e 34 anos
(ABCOMM, 2018).
A modernidade brasileira vive a dicotomia entre os que têm poder aquisitivo e podem
consumir e aqueles que ainda vivem abaixo da linha da pobreza. O desperdício, por parte de
alguns, e a falta de acesso para muitos ainda são problemas que necessitam soluções, seja pela
sensibilização ou pela geração de renda e garantia da qualidade de vida. Ao passar para uma
visão global da modernidade, muitos aspectos desfavoráveis persistem no cotidiano das
pessoas.
De 1492 até os dias atuais (século XXI), temos também o trajeto da tecnologia
moderna, alinhado ao capitalismo, culminando em um século digital, que ainda
convive com a fome, com o desmatamento, com ampla desigualdade e concentração
de terra e poder. Não superamos a dicotomia Centro-Periferia. A impossibilidade de
vida digna, a partir destes modelos de desenvolvimento ainda persiste (SOUZA;
GOMES, 2017, p. 61-62).

Dados do IBGE mostram que, aproximadamente, 52.2 milhões de brasileiros estavam
vivendo com menos de 5,50 dólares por dia, em 2016 (VILLAS BÔAS, 2018). Muitas dessas
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pessoas vivem em moradias inadequadas, e não tem acesso a água tratada, esgoto e coleta de
lixo.
Embora com problemas sociais, políticos e econômicos, o Brasil acompanha as
tendências mundiais das novas relações de consumo que contemplam maior visibilidade do
comportamento das empresas nos meios de comunicação, como internet e televisão. O
consumidor acaba se beneficiando pelas conquistas científicas e tecnológicas, em especial,
aquelas que facilitam a comunicação, a divulgação dos novos arranjos produtivos125 e os
interesses de consumo, cada vez mais complexos.
Essa modernidade pode facilitar o acesso a um bem ou serviço sem a necessidade de
posse e alterar as formas como as pessoas compreendem o ato de consumir. Iniciativas como
as dos institutos Akatu, Alana, Kairós e Idec buscam orientar as pessoas para o consumo
consciente que não vise apenas os direitos do consumidor, mas que instigue a percepção de
que é necessário rever os padrões de compra levando em consideração as demais formas de
vida do Planeta.
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Fatores econômicos, políticos e sociais que incluem empresas produtoras, fornecedores de equipamentos e
insumos, comerciantes, clientes, associações e organizações de representação de entidades, que possuem
vínculos entre si e podem contribuir para a competitividade e o desenvolvimento do país (ERBER, 2008).
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4 O CONSUMO E AS RELAÇÕES COM A MODERNIDADE
Este capítulo, ao tratar das relações do consumo com a modernidade, por meio de
diferentes abordagens, tecnologia, meio ambiente, educação e educação ambiental, mostra as
inter-relações que se desenvolvem em função dos comportamentos humanos. As interfaces do
desejo de consumir provocam reconfigurações sociais que repercutem no consumismo de
produtos e definem grupos sociais.

4.1 CONSUMO E MODERNIDADE
Nessa seção da Tese, em que se discute as relações que se constituíram entre o
consumo e a modernidade ou modernidade e consumo, estabelece-se um conexão direta com
as ideias de Touraine (1992). Ele convoca os leitores a refletirem sobre o termo modernidade,
o qual não pode ser compreendido como uma forma simples e capitalista de modernização em
que o consumo é o protagonista da história. “A modernidade é a antitradição, a inversão das
convenções, dos costumes e das crenças, a saída dos particularismos e a entrada no
universalismo” (ibid., p. 242).
As transformações sociais e culturais marcam a sociedade moderna global em suas
facetas e características que podem ser expressadas por um traço indissociável: o status de
sociedade de consumo. Touraine (1992, p. 172) ao fazer uma crítica à modernidade destaca
que “o consumo é a linguagem do nível social, pois aquilo que cada um de nós vê como sendo
o seu gosto é determinado pelo lugar que ocupa na sociedade e pela sua tendência a subir ou
descer, de modo que o consumo parece estreitamente determinado pelo estatuto social”.
Na opinião de Touraine (1992, p. 380), uma sociedade para ser considerada moderna
deve transformar “o antigo em moderno sem o destruir”. O conceito de valorização do novo
implica, automaticamente, na desvalorização do antigo e fortalece a admiração pela qualidade
de moderno. Taschner (2009) desdobra esta ideia para as faces do consumo que tanto podem
levar o sujeito a “obter cidadania”, propiciando a visibilidade social e assegurando o respeito,
como podem desencadear problemas como o endividamento, insatisfação e busca constante
pelo novo.
As pessoas buscam estar sempre em movimento, aparecendo, divertindo-se, mostrando
o quanto são felizes, mesmo que por trás disso estejam o endividamento, a depressão, a
solidão, os remédios controlados e a falsa aparência de controle. Esse comportamento passivo,
embora se pense como ativo, é realimentado constantemente pelos meios de comunicação, em
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especial os mais modernos, como a internet no celular, que sustentam a efemeridade126 e a
superficialidade da sociedade do consumo.
Esta inquietação pelo moderno e pela felicidade alimenta uma corrente de inovações
que se propagam, tanto para os setores produtivos quanto para os consumidores. Os utensílios
que pareciam o máximo da tecnologia, no século XX, estão sendo substituídos por outros que
fazem parte do discurso do moderno e do eficaz, e que estão atrelados a uma mudança
energética, como o fogão a lenha pelo fogão a gás, por exemplo. Nos centros urbanos parte as
famílias conheceu o aspirador de pó, à máquina de lavar-louça, o micro-ondas e outras
máquinas que entraram nos lares. No entendimento de Dias:
As cidades são ecossistemas criados pelos seres humanos. Apesar de ocupar apenas
2% da superfície da Terra, as cidades consomem 75% dos recursos naturais globais
e produzem 80% da poluição. Na atualidade, a maioria das pessoas já vive em
ecossistemas urbanos, constituindo-se no habitat preferido da espécie humana
(DIAS, 2006, p. 19).

Nas cidades, a multiplicidade de negócios, as lojas, o crescimento do setor de serviços
e a diversidade industrial crescente avultam as possibilidades de consumo. No comércio, as
vitrines são organizadas de forma a atrair os consumidores para dentro dos estabelecimentos.
Baudrillard observa que as vitrines formam uma comunicação visual e emocional com os
possíveis compradores e exercem sobre eles uma aculturação. “Os objetos e os produtos
apresentam-se numa encenação gloriosa e numa ostentação sacralizante” (BAUDRILLARD,
1995, p. 176).
Essas sensações acentuaram-se com a entrada de grandes lojas de departamento127,
grandes magazines que reuniram objetos e criaram novas necessidades ligadas à vaidade, ao
belo e à ostentação. O crescimento deste tipo de loja foi acompanhado com transformações de
hábitos, costumes, moda, elegância gostos, novas concepções do feminino, da moral, da
sexualidade e dos empregados que trabalhavam nas lojas. Na opinião de Bauman (2014) as
lojas de departamentos são apenas um dos centros de compras, pois comprar tornou-se
inerente às ações humanas.
Estamos na corrida enquanto andamos pelas lojas, e não só as lojas ou
supermercados ou lojas de departamentos [...]. Se “comprar” significa esquadrinhar
as possibilidades, examinar, tocar, sentir, manusear os bens à mostra, comparando
seus custos com o conteúdo da carteira ou com o crédito restante nos cartões de
crédito, pondo alguns itens no carrinho e outros de volta às prateleiras – então vamos
às compras tanto nas lojas quanto fora delas; vamos às compras na rua e em casa, no
trabalho e no lazer, acordados e em sonhos. O que quer que façamos e qualquer que
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Passageiro; transitório.
“Surgidas na sociedade burguesa do século 19, após a Revolução Industrial e que se tornaram as grandes
responsáveis pela associação do consumo ao lazer, ao prazer, ao lúdico e pelo desenvolvimento de técnicas cada
vez mais eficazes de sedução do consumidor” (TASCHNER, 2009, p. 74).
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seja o nome que atribuamos à nossa atividade, é como ir às compras, uma atividade
feita nos padrões de ir às compras (BAUMAN, 2014, p. 95).

A cultura do consumo também se deu por meio de “lindas vitrines no exterior e
displays dentro da loja. Vidro, cor e luz foram os novos elementos usados com profusão nas
fachadas” (TACHNER, 2009, p. 85). Com esse modelo de loja, que se tornou um espaço
público e de socialização, as barreiras entre os produtos e o consumidor foram extintas,
tornando “possível tocar as mercadorias [...], os produtos passaram a ter etiquetas com preços:
acabava-se o espaço para a barganha” (ibid., p. 84).
Nesse lugar confortável, agradável, de conquista, acessível, atraente, para fazer
compras de uma variedade de artigos, se diversificaram as formas de negociação, com
liquidações, parcelamentos, datas comemorativas e catálogos. O consumo passou a se
relacionar com o lazer das famílias e ampliou o significado das lojas de departamentos, na
medida em que se explorou a arte e a tecnologia do vidro, do espelho e da luz.
Consequentemente, ruas e bairros adquiriram importância pelo impacto da presença das lojas.
[...] o consumo, especialmente o de certos itens, torna-se um meio de construção e
expressão de identidades dos sujeitos individuais que vivem nas cidades,
especialmente nas metrópoles. Eles passam a precisar de um novo meio para projetar
suas identidades no espaço social. Tal fenômeno decorre da dissolução, no
anonimato da vida metropolitana, das referências típicas da vida em pequenas
localidades [...]. A embalagem para seus corpos passa a realizar esse papel, por meio
do consumo, especialmente o de certos itens, tornando-se ícones de determinadas
posições nas hierarquias sociais (TASCHNER, 2009, p. 18-19).

Nesta sociedade moderna, o indivíduo, isolado pela decomposição da família,
encontra-se à mercê dos poderes sociais, tal como o espectador de cinema é manipulado pelas
indústrias culturais” (TOURAINE, 1992, p. 184-185). Na opinião do autor, a modernidade
não acontece sem a racionalização, tampouco “sem a formação de um sujeito-no-mundo que
se sinta responsável em relação a si próprio e à sociedade”. A autora Beatriz redobra esta ideia
quando discorre sobre a busca constante pelo moderno, a qual pode parecer revolucionária,
porém divide espaço com a passividade.
A modernidade não mais cria, nem critica e muito menos renova. [...] A utopia da
modernidade está consagrada em oposições, em contrariedades porque como toda a
utopia é uma projeção, há necessidade de saltar obstáculos e de lutar pelo desejo e o
desejo sempre está mais além, adiante no enfrentamento do futuro (BEATRIZ, 2016,
não p.).

Com a vinda da internet e a combinação de imagens que encadeiam e estimulam as
relações entre as pessoas e os produtos, verdadeiras vitrines colocadas na palma das mãos,
ampliou-se a aculturação e expandiram-se as fronteiras do consumo. A rápida comunicação
entre as pessoas oculta uma “ruptura lenta, mas inevitável entre o indivíduo, a sociedade e a
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natureza. [...] Existe um não lugar que se constitui no ciberespaço128 na contemporaneidade,
onde se encontram pessoas de todo o mundo para falar de qualquer coisa. “Os não-lugares
estão a tornar-se zonas comerciais repletas de produtos básicos, mas também de marcas, de
produtos culturais e artigos de luxo” (LIPOVETSKY, 2015, p. 90). Combinam-se dimensões
técnicas e culturais assemelhadas ao conceito de “revolução passiva” de Vicenzo Cuoco129, do
período do renascentismo italiano, conforme Gramsci (1978).
O termo “revolução” não atribui mudanças na formação social, segundo Gramsci, e
sim nas forças produtivas quando elas não encontram lugar para um desenvolvimento
progressivo. O termo “passivo”, refere-se à proposição de tarefas que já tenham as condições
necessárias de existir. Consequentemente, as modificações ocorrem com fundamentos na
composição precedente das forças e são matrizes para as transformações que seguem.
A partir de 1990, pesquisas sobre conceitos e imagens se voltaram para investigar a
força das ideias que circularam na modernidade (GALVÃO, 2014). Vale destacar que,
paralelo a este movimento, se dava a exploração imperialista colonial, definindo centralidades
e periferias.
O Ocidente (especialmente os Estados Unidos) é um exportador líquido de cultura popular.
Muitos consumidores associam os estilos de vida ocidentais em geral e a língua inglesa em
particular com modernização e sofisticação, e muitas marcas americanas lentamente
conquistam as culturas locais. Aliás, algumas marcas globais são tão disseminadas que
muitas pessoas têm apenas uma vaga consciência de seu país de origem (SOLOMON,
2016, p. 114-115).

Existe um dilema nacional e cosmopolita130 entre o preservar símbolos, mitos e
tradições, ou absorver os modelos de “felicidade” herdados das tradições europeias e norteamericanas. Comer enlatados como a população norte-americana, vestir-se como os italianos,
dirigir automóveis alemães e usar um bom perfume francês são estratos almejados pelos
consumidores e que trazem a esperança pela felicidade.
Na visão de Volpi (2007), a felicidade deixou de ser um estado de espírito que exprime
somente um sentimento de alegria e satisfação. Essa euforia pode atingir níveis mais elevados
quando a pessoa adquire uma mercadoria. “A felicidade, o bem-estar, o conforto e o sucesso
couberam dentro de objetos e projetos de consumo” (ibid., p. 91). Assim, é mais feliz quem
compra, e não basta comprar. A felicidade é medida de maneira diferente para cada ser, de
acordo com o que aspira comprar e o que de fato consegue. Consequentemente, os gastos
impossibilitam a visualização do futuro, a necessidade de poupança de recursos e as
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Espaço das comunicações por redes de computação que possui grande concentração de tecnologia avançada.
Italiano, advogado e estudioso de economia.
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O que é de todas as nações.
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possibilidades de projetar prosperidade e novos postos na hierarquia socioeconômica.
O uso de computador pessoal, do telefone celular, cartão de crédito e do automóvel
intensifica outra face deste movimento em direção à individualidade. “Com o advento da
tecnologia, em qualquer parte do mundo, o indivíduo tem conhecimento do que se passa em
outros lugares. É afetado, pois, pela cultura consumista e levado à homogeneização131
cultural” (MANDARINO, 2015, p. 63). Embora as pessoas estejam cada vez mais conectadas
pelas redes sociais, a individualização prevalece. O compromisso com o outro, com a natureza
e com a coletividade torna-se frágil e valores importantes da vida em comunidade, como
lealdade, companheirismo, gratidão e generosidade, se perdem nas relações cada vez mais
superficiais.
Nos processos de construção social, a concepção de consumo para atender as
necessidades de sobrevivência foi se expandindo para a busca por posição social privilegiada,
estilos de vida e satisfação. Todavia, sempre haverá produtos que não se pode dispensar, seja
por faixa etária, riscos e imprevistos, como remédios, alimentos, roupas, energia, água,
combustíveis e materiais para asseio e limpeza. Existem outros que, embora sejam
necessários, têm a flexibilidade de serem consumidos com menor frequência ou substituídos,
como por exemplo, o transporte individual pelo transporte coletivo ou por uma bicicleta. E
por fim, mencionam-se produtos e serviços que podem ser considerados supérfluos por não
estarem diretamente ligados às necessidades humanas, como joias, carros de luxo, excesso de
roupas e calçados, imóveis muito amplos, substituição constante de telefones celulares,
cirurgias plásticas estéticas, entre tantos outros.
No turbilhão da vida moderna, as pessoas se sentem instigadas a consumir
constantemente motivadas por ganhos, marketing e ascensão social. Os imperativos dos
padrões de consumo modificam os comportamentos dos consumidores e reforçam as crenças
de que o modelo desenvolvimentista garante o acesso às condições básicas para a
sobrevivência e felicidade. Esse modo de pensar não leva em consideração questões sobre
equidade social e o desenvolvimento cultural e político das nações.
[...] a sociedade que entra no século XXI não é menos “moderna” que a que entrou
no século XX: o máximo que se pode dizer é que ela é moderna de um modo
diferente. O que a faz tão moderna como era mais ou menos há um século é o que
distingue a modernidade de todas as outras formas históricas do convívio humano: a
compulsiva e obsessiva, contínua, irrefreável e sempre incompleta modernização
(BAUMAN, 2014, p. 40).
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As partes são da mesma natureza ou estão estreitamente ligadas.
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As políticas reinventam ideais, determinam o fim e o início de ideologias, de utopias e
distopias, associadas às tentativas de criar uma sociedade diferente e renovar pensamentos e a
imaginação utópica. O que se pode inferir deste panorama é que no espaço modernista são
introduzidas rupturas nas formas de viver, por meio do inovações tecnológicas. Dinâmica,
flexibilidade, impermanência e rapidez reproduzem e intensificam a “própria lógica do
sistema”, “transferindo o espírito de racionalização e funcionalismo, de positivismo
terapêutico e estandardização132 a um espaço construído ainda nem sequer imaginado”
(JAMESON, 1996, p. 180).
Em nome de um conjunto de práticas e organizações, os detentores do poder
econômico interferem na jornada de trabalho, na organização da indústria mecanizada, nos
direitos dos trabalhadores, na implementação de políticas ambientais e nos acelerados
processos de degradação ambiental de áreas, associados aos programas de desenvolvimento.
Trata-se de uma mudança na forma de exercer o poder, que se agrega aos produtos e seus
imperativos de uso. “A modernidade substitui a determinação heterônoma133 da posição social
pela autodeterminação compulsiva e obrigatória. Isso vale para a “individualização” por toda
a era moderna – para todos os períodos e todos os setores da sociedade” (BAUMAN, 2014, p.
45). Os artefatos tecnológicos dão a falsa sensação de que a heteronomia foi superada, ou
seja, este sistema ético de aceitar as normas por acreditar que elas são válidas não perduram
mais. Por outro lado, com o acesso à grande quantidade de informação, os conceitos de
saberes e conhecimentos se renovam e a sociedade vai perdendo o domínio sobre a realidade.
A modernidade contemporânea pode ser compreendida como aquela que possui uma
“produção rígida e em série, de produtos padronizados; [...] na qual o trabalho intelectual
também é dividido, entre especialistas, numa organização com estrutura burocrática”
(TASCHNER, 2009, p. 31). Se o moderno está sendo definido desta forma, a determinação
heterônoma da posição social fica resguardada dentro das paredes das fábricas. Esta
burocracia aliada à mercantilização do conhecimento faz com que haja controle de
informação e o “moderno” acaba tornando-se um negócio.
As informações podem ser controladas, manipuladas ou vendidas como o caso da rede
social Facebook, que vendeu dados de seus usuários para que as empresas oferecessem
produtos de acordo com seus perfis. Com essa oferta direta e certeira, as pessoas acabam
sendo envolvidas na trama do consumo, e consumindo, muitas vezes, por impulso, buscando
satisfação momentânea. Outro exemplo é o caso é a busca de cura para determinadas doenças.
132
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Padronização; uniformização.
Característica daquela que está sujeita à lei de outra pessoa ou nação, regras e normas de conduta.
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Muitas negociações estão envolvidas entre pesquisadores, laboratórios, academias, indústrias
químico-farmacêuticas para a pesquisa e o lançamento ou não de medicamentos. Na área de
eletroeletrônicos, por exemplo, o lançamento de novos produtos aguarda um momento
estratégico enquanto seus antecessores ainda são um sucesso de vendas.
A compreensão da complexidade do fenômeno do consumo está atrelada aos processos
de inovação, produção, publicidade, meios de aquisição e de aculturação. O consumo está
alinhado com o prazer instantâneo e não somente à satisfação de necessidades da
sobrevivência humana. O moderno está nos objetos e não nas definições e conceitos de
moderno. Os conflitos e as contradições entre este modelo social e o que, quanto, quando e
onde consumir são os efeitos da instabilidade e das incertezas sobre as possibilidades de
satisfação de necessidades da humanidade que vive em busca de novidades.

4.2 CONSUMO E TECNOLOGIA
Tecnologia e ciência foram se aproximando e consagrando-se como imperativos das
atividades humanas, interligadas, temporal e espacialmente, de alguma forma aos processos e
produtos. Enquanto símbolo da modernidade, a tecnologia representa a inserção do sujeito na
sociedade. Para Bastos (2015b, p. 57), a tecnologia pode ser compreendida “como a
capacidade de perceber, compreender, criar, adaptar, organizar e produzir insumos, produtos e
serviços. Em outros termos, a tecnologia transcende à dimensão puramente técnica, ao
desenvolvimento experimental ou à pesquisa em laboratório”, constituindo-se como o
resultado prático e aplicável de uma técnica ou de um conjunto destas.
A técnica de projetar e construir a roda, bem como as técnicas de carpintaria,
possibilitaram a construção de veículos de tração humana e animal, e são as tecnologias
resultantes do conjunto de técnicas que lhes proporcionaram o seu funcionamento. Na jornada
tecnológica, exploraram-se as propriedades alimentícias das plantas e dos animais, das
matérias, sua resistência, maleabilidade, impermeabilização, durabilidade e leveza,
transformando-as em ferramentas, vestimentas, abrigos e armas. Essas experimentações, mais
desenvolvidas e utilizadas, foram essenciais para o desenvolvimento de novas técnicas e
produtos.
Distintas realidades estão representadas na história dos objetos e das tecnologias, e
induzem a reconstituir o processo de forma mais ampla e fundamentada. “A ideia de
progresso tem o seu apogeu e a tecnologia desponta, avançando e modificando principalmente
os processos de produção” (MEYER, 2008, p. 118). Bastos (2015c), ao abordar o fenômeno
89

tecnológico explana que a tecnologia envolve várias dimensões como social, econômica,
antropológica e técnica. “Como se sabe, a tecnologia não nasce pronta e acabada. Ela segue os
ritmos da história e é impulsionada pelas forças dos contextos socioeconômicos que a
transformam em alavanca do progresso técnico” (ibid., p. 17).
A industrialização e a globalização foram acompanhadas de mudanças de
comportamentos sociais, conflitos ambientais e oferta de produtos. Além disso, o mercado
confronta-se com as escolhas sociais de produção as quais são comandadas por interesses
políticos e capitalistas desejosos de comercializar os avanços científicos, ou seja, uma outra
forma de conduzir as atividades humanas e promover o consumo. Canclini (2010, p. 32), ao
falar do processo de globalização observa “uma interação funcional de atividades econômicas
e culturais dispersas, bens e serviços gerados por um sistema com muitos centros, no qual é
mais importante a velocidade com que se percorre o mundo do que as posições geográficas a
partir das quais se está agindo”.
O desenvolvimento social é dinâmico, e as reações às novas tecnologias são diversas,
podendo situar-se entre a desconfiança de novos inventos e a receptividade positiva. Uma das
razões deste comportamento é que o sentido das concepções herdadas, como crenças, moral,
lei, arte, símbolos e costumes que constituem os modos de comunicação e vivência de
determinados grupos, podem se perder ou se transformar a ponto de trazer perdas ou ganhos
para as pessoas. As manifestações humanas são moldadas no refinamento e na aceitação e
consumo das novas técnicas e tecnologias. “Dessa forma, surgem os estilos que correspondem
a visões de vida e para as quais convergem conhecimentos e técnicas disponíveis para uma
determinada sociedade. Assim se constituem os costumes, ideias, necessidades materiais e
espirituais” (BASTOS, 2015a, p. 97).
Quando um grupo social adota determinada tecnologia significa que está
transformando as formas de fazer as coisas e de viver. Outros podem ser mais resistentes em
aceitar novas técnicas ou novos artefatos tecnológicos porquê não querem modificar hábitos
culturais e dinâmicas econômico-sociais. “A situação política e sociocultural de um grupo
social modela suas normas e valores, os quais, por outro lado, influenciam em um significado
dado a um artefato (PINCH; BIJKER, 1987, p. 46)134. Os grupos receptivos às invenções
tendem a se adaptar mais rapidamente às mudanças.
Muitos inventos não são aceitos por determinados usuários, no entanto algumas
sociedades os consomem e os integram ao seu dia-a-dia, tornando-os parte de sua cultura.
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Obviously the sociocultural and political situation of a social group shapes its norms and values, which in
turn influence the meanings given to an artifact (p.46).
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Nem toda necessidade de modernização está conectada à sobrevivência e a evolução da
humanidade. Porém, assim como muitas criações perduram e são valorizadas e aprimoradas,
outras são esquecidas, rejeitadas ou superadas (DIAMOND, 2009). Neste processo, o ser
humano procura entender, dominar e transformar a natureza, a sociedade e a si próprio para
desfrutar de maior conforto, equilíbrio, poder, riqueza e felicidade. Mas tudo isso não ocorre
de forma definitiva e faz parte de dinâmicas socioeconômicas, ambientais, políticas e
culturais.
A sociedade de consumo não é um movimento que impõe padrões globais de
comportamentos. Antes se adapta à cultura local e utiliza características étnicas ou
regionais como símbolo de autenticidade e diferenciação social. Por outro lado,
atitudes de determinados nichos ou minorias são oportunidades de mercado e podem
ser exploradas comercialmente sob a forma de música, culinária, turismo, estilo, etc.
(VOLPI, 2007, p. 91-92).

Para Winner (1985) as inovações tecnológicas se assemelham aos decretos legislativos
ou às fundamentações políticas porque são impositivas, favorecem interesses sociais e podem
ser usadas para acrescer o poder e a autoridade de determinadas pessoas sobre outras. Com a
introdução de novos artefatos e transformações nas estruturas do cotidiano, concepções de
tempo e espaço e percepções de mundo, o paraíso da tecnologia torna-se ilimitado. As
fronteiras passam a ser demarcadas quando os usos intervêm na saúde e na segurança pessoal
e coletiva, no meio ambiente e na exaustão de fontes naturais vitais (COLOMBO; BAZZO,
2016).
Quando a evolução está atrelada à dependência dos mais variados elementos naturais e
tecnológicos inventados pelos seres humanos, assim como às várias formas de usá-los e
consumi-los, justifica-se a distância que se cria entre a humanidade do ser humano e a
naturalidade da natureza (SANTOS, 2003). O desenvolvimento econômico, tecnológico e
científico está acompanhado por amplos riscos para o Meio Ambiente e os países
industrializados não têm planejado seu crescimento econômico e populacional de forma a
evitar riscos ambientais. Pode-se citar aqui a recusa de alguns países em assinar o Protocolo
de Kyoto135, em 1997. O documento previa, entre outras formas de redução de emissão de
gases de efeito estufa, a redução de incentivos fiscais para os setores mais poluentes
(DECICINO, 2017).
Fundamentado no contínuo e cumulativo agrupamento de inovações, ferramentas e
produtos, os investimentos capitalistas não justificam os efeitos negativos sobre o meio
135

Tratado sobre a mudança do clima que define metas para redução de emissões de gases de efeito estufa.
Entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005. Na ocasião de sua assinatura, somente os EUA não assumiram o
compromisso de reduzir a emissão de gases.
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ambiente. Por outro lado, a inovação pode converter esta tendência por meio de sistemas
técnicos que venham a colaborar para diminuir o desperdício e aumentar a vida útil dos
produtos e as possibilidades de consumir de forma responsável.
Neste contexto, é inegável que existe uma relação profunda entre o usuário e a
tecnologia que passa também pelo trivial do consumo. Porém, não se trata do “uso”
de objetos e de artefatos tecnológicos, mas de experiências, vividas pelas
contingências do cotidiano, que conduzem os cidadãos a refletir sobre uma realidade
que não foi apenas comprada e vendida. Trata-se, portanto, de perceber que nesse
manuseio existe um núcleo tecnológico incubado e que aflora a cada passo, a cada
momento, vividos pelas formas do design, pelos problemas que envolvem as
implicações diárias (BASTOS, 2015c, p. 43).

Horn e Pereira (2010) explicam que há um jogo de prestígios e desprestígios que
acompanha o pensamento da humanidade, que desdobra-se em malefícios provocados pelo
consumo desmedido. Isto resulta em prováveis tendências de esgotabilidade dos recursos
naturais versus produção e a descartabilidade.
Os valores sobre a preservação do ecossistema, saúde e responsabilidade são
prioridades para o bem comum e podem conflitar com interesses essencialmente capitalistas.
A combinação de metas e forças nacionais e internacionais, como eventos, normas, regulações
e instituições, no movimento para alcançar o desenvolvimento tecnológico, ao fomentar o
crescimento das indústrias e do consumo, compromete os esforços para garantir a segurança
ambiental, cultural, patrimonial e de alimentos.
Os investimentos dirigidos para as inovações tecnológicas e a produção são
audaciosos pelos seus supostos efeitos de organização, racionalidade, controle e
harmonização. Na opinião de Bastos (2015b, p.81), a tecnologia moderna explora a inovação,
provocando mudanças de comportamento e causando impactos sociais. “As vantagens
comparativas e o dinamismo dos vários segmentos da cadeia produtiva [orientam] as
estratégias setoriais”. Para Queluz (2016, p. 19) “os conjuntos de representações sobre a
tecnologia tendem a se articular em narrativas tecnológicas de caráter determinista”. Com
isso, a compreensão da tecnologia acaba sendo exaltada e responsabilizada pelos seus feitos.
Na opinião de Sevcenko (2006a, p. 516), “os novos recursos técnicos, por suas características
mesmo, desorientam, intimidam, perturbam, confundem, distorcem, alucinam”.
O gosto humano pelas tecnologias modernas agregadas às máquinas e aparelhos, e as
consequências sociais, econômicas, culturais e políticas do uso, ocultam os reais responsáveis
pelas ações humanas. As pessoas “ressaltam a dependência ou a inevitabilidade do surgimento
de uma nova formação social devido a uma nova tecnologia ou conjunto de transformações
tecnológicas” (QUELUZ, 2016, p.19). Assim, a tecnologia vem sendo naturalizada no
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imaginário social de forma normativa e prescritiva, explorando as diferentes interpretações da
“inovação ou modernização tecnológica” (ibid., p. 146).

No cotidiano das pessoas,

incorporam-se automatismos imperceptíveis em atos, sentimentos, relacionamentos e anseios,
emaranhados às tecnologias.
Cenários desse modo de viver podem ser observados na forma como as pessoas
expõem suas vidas nas redes sociais virtuais e como elas se comunicam, preferencialmente,
por meios eletrônicos. Além disso, as ideias de espaço e tempo se confundem, bem como seus
limites, uma vez que as pessoas, ao se relacionarem com intermediação da tecnologia,
imaginam uma realidade diversa da que está vivendo. Não se pretende condenar a tecnologia,
pois ela é desenvolvida e programada pelo ser humano, e todos correm o risco de serem
intimidados por ela.

4.2.1 Efetivação de vínculos virtuais para venda e compra de produtos
Com a ampliação do acesso aos meios de informação, os consumidores vêm sendo
estimulados a comprar cada vez mais. Quando uma pessoa acessa a internet à procura de
alguma informação, aparecem anúncios de produtos de toda ordem. É difícil determinar um
momento do dia para ler os encartes físicos das lojas, pois, nas telas dos aparelhos os anúncios
aparecem e poluem as mentes das pessoas com apelos de consumo. Depara-se com a
possibilidade de sair cada vez menos de casa para comprar, por que as lojas não estão
expondo toda a gama de variedades de produtos que podem ser vistos on-line.
Nas compras realizadas pela internet, o consumidor tem um tempo maior para escolher
os produtos, pode pesquisar as opiniões de outros compradores e comparar com mais
tranquilidade as marcas. Todavia, não há somente benefícios. O Quadro 2 mostra os
benefícios e limitações do comércio eletrônico.
QUADRO 2 - BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES DO COMÉRCIO ELETRÔNICO
BENEFÍCIOS
LIMITAÇÕES
Comércio disponível 24 horas
Falta de segurança para as
por dia
transações bancárias
Maiores opções de produtos
Possibilidades de fraudes
Mais informações sobre os
Não é possível tocar os produtos
produtos
Mais possibilidades de
As cores, qualidades e tamanhos
comparação de preços
podem não ser como o esperado
Possibilidades de compras
Possibilidade de o produto
coletivas
chegar avariado
Fonte: Adaptado de SOLOMON (2016).

Contudo, muitas pessoas estão preferindo buscar mais informações virtuais sobre os
produtos que desejam comprar, a irem às lojas físicas e obter esclarecimentos com os
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funcionários. Com isso, a distância entre o consumidor e o varejo torna-se menor, mas a
oferta de produtos é cada vez maior.
[...] graças às constantes mudanças no comportamento dos consumidores, podemos
observar um aumento da interação entre os “novos” meios de comunicação, ou seja,
o uso de novas tecnologias, como celulares, internet e mídias sociais, fenômeno que
acaba por fomentar um mercado digital, inexistente antes das tecnologias atuais
(FERREIRA JUNIOR, 2015, p. 51).

As empresas se utilizam de estratégias digitais para estabelecer relacionamentos com
seus potenciais clientes, consolidar marcas e ter acesso a informações sobre quem são as
pessoas que podem vir a comprar, o que querem adquirir e como fazê-las desejarem seus
produtos. Com isso, obtêm respostas mais rápidas no que diz respeito às estratégias de
marketing. Aquelas empresas de menor porte, que antes não podiam fazer propaganda nos
grandes meios de comunicação como a televisão, por exemplo, agora podem utilizar meios
mais econômicos e, por vezes gratuitos, atingindo mais consumidores.
As redes sociais permitem que marcas e consumidores convivam diariamente num
ambiente único, gerando uma série de oportunidades e de riscos. Graças a esses
locais virtuais, algumas empresas têm a possibilidade até então inédita de expor seus
produtos e serviços a grandes públicos (FERREIRA JUNIOR, 2015, p. 68-69).

Nas redes sociais da internet, os usuários recebem informações constantes de ofertas e
lançamentos de produtos e podem, imediatamente, dar sugestões e opiniões. Nem sempre as
opiniões são favoráveis aos produtores ou vendedores. Há usuários que mostram, por
exemplo, as falhas do produto comprado ou o não cumprimento do que foi contratado. O que
não quer dizer que a pessoa tem voz ativa e pensamento crítico, como afirma Neves (2018).
Isto não passa de novas formas de relacionamentos entre consumidores e vendedores, seja
pelas redes sociais, pelo marketing digital ou mesmo pelos métodos mais tradicionais como o
uso de mala direta.
A Era Industrial caracterizou-se pela produção e pelo consumo em massa, por lojas
abarrotadas de mercadorias, por anúncios onipresentes e por grandes descontos. A
Era da Informação promete levar a níveis de produção mais precisos, a
comunicações mais direcionadas e a uma determinação de preços em bases mais
consistentes. Além disso, grande parte dos negócios de hoje é efetuada por meio de
redes eletrônicas: intranets, extranets e a internet 136 (KOTLER; KELLER, 2012, p.
11).

Na visão dos autores, o uso da internet possibilita às empresas um alcance geográfico
maior para seus produtos. A internet permite pesquisar, falar diretamente com o cliente de
forma mais rápida. “As empresas podem enviar anúncios, cupons, amostras e informações aos
clientes que os requisitaram ou autorizaram enviá-los” (KOTLER; KELLER, 2012, p. 15). Há
136

Intranet: espaço restrito para compartilhamento de informações restritas; extranet: espaço restrito que pode
ser acessado pela internet; internet: conglomerado de redes locais espalhadas pelo mundo.
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tipos diferentes de possíveis compradores/clientes e para cada é preciso mostrar o mesmo
produto de formas diferentes. Rocha (2017) elenca três tipos de clientes possíveis de serem
encontrados à procura de produtos na internet: cliente super motivado, que é aquele que sabe
exatamente o que está procurando; cliente levemente motivado, que sabe o que precisa
comprar, mas sua aquisição pode esperar; e cliente não motivado, que é aquele que precisa de
um produto, mas ainda não se deu conta. Por isso, as empresas preparam campanhas de
marketing diferentes para fisgar estes e outros consumidores.
No marketing direto tradicional, você faz um anúncio e chama a pessoa direto para a
venda. Ou seja, nesse processo existe apenas um passo. Já no marketing de 3 passos,
antes de fazer a oferta você oferece algo de valor para o seu prospecto, em troca do
contato dele (na maioria das vezes, o e-mail dele – passo 1), depois você usa o
contato para criar um relacionamento com ele (passo 2) e só depois você faz a oferta
(passo 3) (ROCHA, 2017, p. 40).

Desdobrando esses artifícios, as empresas estabelecem critérios e subdividem os
potenciais clientes em grupos que podem variar por sexo, idade, religião, localização e
preferências. Podem utilizar estratégias como “pague dois e leve três”, garantia estendida,
garantia de recompra de carro por concessionárias, desconto na manutenção, “use o produto e
se não gostar, devolvemos seu dinheiro”, “cobrimos a oferta da concorrência”. A criatividade
e a astúcia são variadas e, a partir de classificações feitas para os clientes, as empresas
exploram as mídias digitais.
As plataformas digitais, tais como Google e Facebook, conhecem os usuários e, por
isso, conseguem oferecer diversas segmentações de mercado. Quando você cria o
seu anúncio, você informa para eles qual segmentação você quer (seja por perfil ou
por palavras-chave). Feito isso, tanto o Google quanto o Facebook vão escolher
mostrar o seu anúncio sempre primeiro para as pessoas que mais têm afinidade com
ele (ROCHA, 2017, p. 81).

O uso da “internet representa um modo mais rápido e preciso de as empresas trocarem
informações, pedidos, transações e pagamentos umas com as outras, com seus parceiros de
negócios e com seus clientes” (KOTLER; KELLER, 2012, p. 15). Contudo, as empresas não
estão preocupadas somente em vender produtos e serviços, mas também a sua imagem.
Muitas vezes, elas são pressionadas por entidades reguladoras, legislativas e governamentais,
a contribuir para o meio ambiente e a sociedade. Podem criar programas sociais, gerando
benefícios para as comunidades, melhorar a qualidade de vida dos funcionários e fazer uma
gestão ética e transparente.
Há ainda as empresas que “possuem ações que visam à redução do impacto no meio
ambiente. São organizações que trabalham com madeira certificada e fazem reflorestamento,
indústrias de cosméticos que não testam os produtos em animais, fábricas que produzem por
meio de técnica antipoluição” (BONA, 2018, não p.). De posse dessas informações, os
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consumidores podem considerar não somente o preço, o tempo para entrega, as qualidades
estéticas, mas também a responsabilidade social das empresas. As decisões de compra
também podem ser influenciadas por depoimentos, reportagens, artigos, blogs, vídeos sobre
como as empresas desenvolvem e testam seus produtos, se apoiam ações sociais, respeitam os
direitos dos funcionários, pagam seus impostos e se tem compromisso com ações ambientais.

4.2.2 Tecnologia e consumo consciente
Além de sites de compra e venda de produtos, há também aqueles que promovem
reflexões sobre diferentes configurações para a tomada de decisões do consumidor. É o caso
daqueles domínios que tratam do consumo sustentável ou consumo consciente. Há entidades
que já defendiam este tipo de consumo antes mesmo da massificação do acesso à internet e
outras foram criadas diretamente na forma de sites (CHAVES; SILVA, 2016). Estes
possibilitam a disseminação de informações sobre empresas, postos de coletas de resíduos
perigosos ou recicláveis, entidades que promovem trocas de produtos usados, brechós, dicas
para economizar energia elétrica, água, gás e combustível, direitos do consumidor, carona
solidária, educação financeira e alimentação saudável.
O Quadro 3 apresenta um panorama geral sobre os conteúdos de alguns sites que
tratam de temas abrangentes, com áreas de domínio específico, como biodiversidade, água,
gestão territorial, desenvolvimento sustentável, e não visam, necessariamente, esclarecer os
reais conflitos e contradições do processo de consumo exagerado. Constituem-se em meios
informativos que visam interferir no ato individual de consumir e nas reais necessidades do
consumidor.
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http://www.
akatu.org.br
/

05/09/2015
18/09/2018

Consumo
consciente
para um
futuro
sustentável

Água
Alimentos
Cadeias Produtivas
Consumo Consciente
Dinheiro e Crédito
Energia
Mobilidade
Mudanças Climáticas
Resíduos
Sustentabilidade

Avina
Kellogg
Itaú
Santander
HP
Nestlé
Bradesco
Pão de
Açúcar
Natura
Unilever

Notícias
Vídeos
Dicas
Publicações
Doações

Itaú
Santander
HP
Nestlé
Bradesco
Pão de Açúcar
Natura
Unilever
Walmart
Coca-cola
Editora Abril

http://www.
mma.gov.br

06/09/2015
18/09/2018

Ministério
do meio
ambiente

Água
Áreas protegidas
Biodiversidade
Biomas
Cidades sustentáveis
Clima
Desenvolvimento rural
Educação Ambiental
Florestas
Gestão Territorial
Governança Ambiental
Patrimônio Genético
Segurança química

ANA
IBAMA
ICMBio
Jardim
Botânico do
Rio de
Janeiro
Serviço
Florestal
Brasileiro

Agenda de
dirigentes
Editais e
Chamadas
Eventos
Programas
Perguntas
frequentes
Licitações
Vídeos
Áudios
Imagens
Legislação

Biodiversidade
Biomas
Clima
Gestão Territorial
Responsabilidade
Socioambiental
Segurança Química
Serviços

PUBLICAÇÕES
PARA
DOWNLOADS
Alimentos
Consumo
consciente
Dinheiro e crédito
Percepção do
consumidor

Água
Apoio a projetos
Áreas protegidas
Biodiversidade
Biomas
Cidades
Sustentáveis
Clima
Desenvolvimento
rural
Desenvolvimento
sustentável

ORIENTAÇÕES E
RECOMENDAÇÕES
Dicas sobre: economia
de água; escolha
adequada de alimentos;
reciclagem, consumo
das crianças, produtos
piratas e escolha de
fornecedores;
economia de energia;
uso do transporte
público; destino correto
de baterias, pilhas, óleo
e Pet
Campanha sobre
tráfico de animais
silvestres
Descarte correto de
resíduos
Economia de papel
Economia de água
Economia de energia
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TEMA
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Planeta
sustentável

Ambiente
Energia
Casa
Cidade
Lixo
Desenvolvimento
Saúde
Educação
Cultura
Atitude

Abril
CPFL
Bunge
Caixa
Braskem
Instituto
Ethos
Amigos da
Terra
Iniciativa
Verde

Sustentabilidade
nas empresas
Clique e faça
download
Blogs
Galeria de fotos
Vídeos
Infográficos
Agenda
Glossário
Artigos

Meu planetinha
Gente que educa
Casa
Exame
National geographic
Nova Escola
Superinteressante
Veja

07/09/2015
18/09/2018

Sustentabilidade

Água
Arquitetura e construção
Biodiversidade
Carros e transportes
Cidades Sustentáveis
Ciência e tecnologia
Consumo Consciente
Cultura
Economia e Política
Educação
Energia
Juventude
Moda e Beleza
Mudanças climáticas
Turismo sustentável

Itaú
Amana-Key
Agência
Tudo
Agência
Comunicati
va
Ashoka’s
BroadNeeds
Carbono
Zero
Junior

Editoriais
Ecomanagement
Dicas e
Guias
Ferramentas

Gbif
Palestras sobre
sustentabilidade
SOSMA
Ethical Corporation
ANA
ABC
ANEEL
Ashoka
Avaaz
BBC
INEP
CENBIO
Embrapa

http://www.
thegreenest
post.com/

07/09/2015
18/09/2018

Sustentabili
dade

Ambiente
Animais
Clima
Design
Energia
Lixo
Mobilidade
Moda
Saúde
Tecnologia

Anúncios
comerciais

Ambiente
Animais
Clima
Design
Energia
Lixo
Mobilidade
Moda
Saúde
Tecnologia

Personare
Redes Sociais
Toma lá dá cá
Permuta Digital
Quintal das trocas
Timerepublik
Descola aí
Troca shop
Bora trocar

http://meub
olsofeliz.co
m.br/

15/02/2018
18/09/2018

Economia

Crédito
Consumo consciente
Família
Finanças

Rebrinc

Vídeos
Infográficos
Simuladores
Pesquisas
Colunistas
Notícias

http://consci
enciaeconsu
mo.com.br/

10/09/2015
18/09/2018

Consumo

Alimentação
Consumo infantil
Educação
Legislação
Meio Ambiente

http://desap
egoconscien
te.org/

11/09/2015
18/09/2018

Consumo e
desapego

Pontos de coleta
Fazer trocas

www.proco
n.pr.gov.br

15/02/2018
18/09/2018

Proteção e
defesa do
consumidor

https://www
.idec.org.br

15/02/2018
18/09/2018

https://cons
umocolabor
ativo.cc

14/02/2018
18/09/2018

Em
18/09/2018
não foi
possível
encontrar o
site.

Eco Pedagogia
Descobrincante

Gandarela

PUBLICAÇÕES
PARA
DOWNLOADS
Manual de etiqueta
água
Heróis do clima
Revista do Clima

Cartazes
Cartilhas
Adesivos
Papeis de parede

ORIENTAÇÕES E
RECOMENDAÇÕES

Economia de água
Reutilização de
materiais
Economia de energia
Mobilidade
Saúde
Turismo
Consumo consciente

Renegociação de
dívidas
Aproveitar o feriado
gastando pouco
Ficar na moda gastando
pouco
A mulher e o consumo
Consumo e
consumismo
Legislação: Cantina
saudável no Brasil

Projetos
Biblioteca
Destaques
Artigos

Milc.net
Rebrinc
Clinica Base
Associação Amanu
Águas do Gandarela

Pontos de coleta
Quem somos
Como funciona
Por que participar?
Outras redes
Parcerias
Contato
Quero na minha
cidade

Núcleo de Design de
Mídias Interativas
Núcleo de Projetos para
Pessoas
Departamento
Acadêmico de Design
Industrial

Abuso nos preços dos
combustíveis
Bancos: recusa de
atendimento

Transparência
Formas de
atendimento
Pesquisas
Procon orienta
CONFECON
Procons
Municipais

SENACON
Associações Civis
Procons estaduais
Agências Reguladoras

Código de defesa
do consumidor
Legislação

Como se comunicar
diretamente com as
empresas participantes
Atendimento por carta

Defesa do
consumidor

Dicas e direitos do
consumidor

O Idec
Informe-se
Seus direitos
Participe/lute
Alimentação
Financeiro
Saúde
Internet, telefonia,
TV
Mobilidade

Unimed Paulista
Clima e consumo
Mapa das feiras
orgânicas

Revista do Idec
Cartilhas
Manuais
Artigos

Alimentação saudável
Direitos básicos do
consumidor
Educação financeira
Cobrança indevida
Acidente de consumo

Consumo
colaborativo

Carona online

Artigos
Guia sites
Dicionário CC
Enviar conteúdo
Anuncie
Sobre
Home

Wase
99taxis e 99trocas
Airbnb
Uber
Kekanto
Roupa livre
Atelier Amarelo

Livros
Artigos
Dicionário de
consumo
colaborativo
Vídeos

Como consumir de
forma colaborativa
Economia
compartilhada

Núcleo de
Design de
Mídias
Interativas
Núcleo de
Projetos para
Pessoas

Wase
99taxis
99trocas
Airbnb
Uber
Kekanto

Legislação

Endereço dos postos de
coleta
Contatos para fazer
trocas
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https://cons
umosocial.c
atracaivre.c
om.br

14/02/2018
18/09/2018

Consumo
social

Educação financeira
Saúde
Lazer
Ideias inspiradoras
Educação

Casas Bahia

Finanças
Viver bem
Casa
Lazer
Educação

Fundação Via Varejo
Casas Bahia

Planejamento
financeiro
Dicas de saúde
Organização da casa
Programas culturais
Cursos gratuitos de
idioma

https://desc
olaai.com

14/02/2018
18/09/2018

Consumo
colaborativo

Troca
Compra
Venda

Folha
Época
Info
Dinheiro
CBN
Crescer

Precisa de ajuda
Compre produtos
de forma
colaborativa
Troque produtos

Folha
Época
Info
Dinheiro
CBN
Crescer

Ensine e aprenda com
amigos e comunidades

FONTE: Organizado pela pesquisadora (2018).

Embora os sites tenham sido encontrados a partir dos termos “consumo consciente”,
os exemplos de práticas bem-sucedidas são pouco explorados. Há aqueles que são
patrocinados por empresas de grande porte e têm amplo relacionamento constatado na forma
de links (bancos, lojas, revistas, institutos, indústria de cosméticos e redes de supermercados).
São endereços que, diretamente, remetem a consulta dessas empresas que oferecem seus
produtos.
Estes recursos apresentam dois lados: um que induz o leitor a buscar mais produtos; e
outro que pode aclarar os perigos de comprar em excesso. Os sites apresentam informações
sobre as possibilidades do consumo consciente e argumentos que buscam mudar as atitudes
humanas consumistas. O objetivo principal dos sites, de acesso livre e gratuito, é relacionar o
consumo com os problemas socioambientais. Contudo, sem patrocínio fica mais difícil se
manter o atualizado e atuante. O portal EcoDebate, por exemplo, expressa as dificuldades de
manter um site no ar. “A manutenção do site exige recursos tecnológicos e financeiros
crescentes, já estão além das nossas possibilidades de recursos pessoais” (ECODEBATE,
2018).
A organização não-governamental (ONG) Akatu atua pela conscientização e
mobilização do consumo sem excessos, com consequências ao meio ambiente e à economia,
trabalha ainda com empresas para uma “nova economia” com modelos de produção e
consumo, que saibam lidar simultaneamente com a prosperidade e o respeito ao meio
ambiente. Os movimentos pela consciência e reflexões sobre consumo impulsivo,
consumismo e direitos do consumidor requerem incentivos a mudanças das atuais práticas
predatórias de consumo.
Já o site “Consciência e consumo” procura integrar o meio ambiente, a educação
ambiental e o consumo como meios para estimular visão crítica, debate e reflexões. “Divulga
informações, reflexões e iniciativas individuais e coletivas que buscam formas mais saudáveis
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e equilibradas de consumir e viver, com consciência em primeiro lugar” (CONSCIÊNCIA E
CONSUMO, 2018).
Consumo colaborativo é outra modalidade de consumo consciente que envolve
colaboração, sustentabilidade, compartilhamento, comunicação e educação. O site Consumo
Colaborativo oferece aplicativos, sites, plataformas, guias para transporte, hospedagem,
aluguel, arrecadações, alimentação, mapa colaborativo e projetos. “A troca de serviços é uma
ferramenta do Consumo Colaborativo muito importante para desenvolvimento econômico e
social. Através dela trocamos experiências, conhecemos pessoas, ajudamos o planeta e
tornamos nossos sonhos possíveis” (CONSUMO COLABORATIVO, 2018).
Os sites Desapego Consciente e The Greenest Post oferecem informações para
descarte correto, trocas, cursos, moda e outras inovações que visam economizar, reciclar e
conscientizar. Assim como o Eco desenvolvimento.org, são plataformas de comunicação online para compartilhar conteúdos relevantes para conscientização da necessidade de princípios
e práticas sustentáveis. “Em sua essência, o desenvolvimento sustentável também busca o
equilíbrio

entre

proteção

ambiental

e

desenvolvimento

socioeconômico”

(ECODESENVOLIMENTO, 2018).
No site do Ministério do Meio Ambiente é possível observar que os programas do
governo para o meio ambiente se voltam para a recuperação, conservação e sustentabilidade
dos ecossistemas com ações preventivas e normativas que venham a controlar os impactos
negativos dos investimentos públicos e privados.
O Estado paranaense também intervém na proteção e defesa do consumidor. Existe um
órgão de execução programática da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do
Paraná que protege, orienta, educa e defende o consumidor - Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor -

Procon/PR. O atendimento pode ser pessoal, por

telefone, por carta e pela internet e abrange as áreas de alimentos, assuntos financeiros,
comércio, habitação, saúde e serviços. Outras entidades civis se unem na proteção e defesa de
interesses do consumidor. “O Código de Defesa do Consumidor foi o grande marco na
evolução da defesa do consumidor brasileiro, sendo uma lei de ordem pública e de interesse
social com inúmeras inovações inclusive de ordem processual” (PARANÁ, 2018).
As questões de consumo estão relacionadas à vida pessoal financeira. A organização
das finanças envolve a educação familiar, dicas de economia, e investimentos. “Educação
financeira infantil vai desde ensinar a consumir conscientemente a dar mesada e mostrar as
contas da casa” (MEU BOLSO FELIZ, 2018). Esta fase da vida repercute na vida adulta e nos
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problemas acarretados pelo consumismo desenfreado. Envolve escolhas mais conscientes,
planejamento e poupança para o futuro. É preciso comparar preços e marcas, planejar sonhos,
controlar os prazeres, respeitar os limites, prazos de pagamento, oferta de produtos e controle
de despesas. “A primeira regra para dosar o consumo é pensar na real necessidade do produto,
diferenciando-o do desejo” (MEU BOLSO FELIZ, 2018).
“Lidar com dinheiro e com serviços financeiros é visto como problemas para muita
gente” (IDEC, 2018). O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor é uma associação de
consumidores, sem fins lucrativos, que orienta, conscientiza e luta pelos direitos dos
consumidores. Contribui com regras para evitar o endividamento (educação financeira), a
efetivação dos direitos aos serviços, o acesso adequado a internet, proteção de dados pessoais
e outros aspectos ligados ao código de defesa do consumidor.

4.2.3 Tecnologia e ciência: da inovação ao consumo
A prosperidade dos grupos sociais está associada à produção de conhecimentos, tanto
nos campos da técnica e da tecnologia, quanto da ciência, compreendidas como inovações. As
nações que investem de forma sistemática em conhecimentos têm sempre novidades de
pesquisa e vendem imagens de confiança e seguridade dos seus produtos. Estas estão
relacionadas a valores universais de qualidade de vida, emprego, segurança pública e social.
Historicamente, a modernidade assume padrões ditos inovadores para construir o
futuro, que o “presente parece exigir”. Na visão dos autores Tidd e Bessant (2015), a inovação
para ser bem-sucedida requer conhecimento tecnológico e científico. Nos discursos
desenvolvimentistas, as atividades tecnológica e científica estão sendo defendidas por
empresários e políticos. Os projetos tecno-científicos envolvem sujeitos que exercitam
influências, oferecendo recursos, definindo objetivos, seja em seu próprio benefício ou de
grupos, impondo direções e promovendo opções de consumo. Avanços técnicos e inovação de
instrumentos inteligentes, que fazem o serviço com autonomia, ainda assim exige operadores
habilitados. Com o desenvolvimento de máquinas versáteis, concentradas por grupos
dominantes, ampliam-se os desejos e consolidam-se os mercados consumidores.
A inovação é, em essência, uma busca competitiva por soluções novas e diferentes –
tanto no cenário de empreendimentos comerciais competindo uns com os outros,
como no escopo mais amplo dos serviços públicos, no qual a concorrência envolve
fazer mais com menos recursos [...]. Uma das suposições muito comuns sobre a
inovação é de que ela sempre envolve algo novo. A realidade é que existe muito
espaço para transposições – ideias e aplicações comuns em um cenário, podem ser
desconhecidas em outros (TIDD; BESSANT, 2015, p. 248-249).

Fernandes (1976, p. 49) diz que as inovações impostas pelo presente “se mostraram
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sensíveis às consequências que elas acarretavam, como “algo que poderá” ou “algo que
deverá suceder””. As pesquisas científicas acompanham este movimento, atreladas a
interesses econômicos. Contudo, as relações entre ciência e tecnologia não podem se
restringir a uma visão parcial, baseada em interesses particulares. Elas fazem parte de culturas
socialmente construídas, diretamente ligadas e interdependentes, as quais acabam por
influenciar nas mudanças de atitudes, estilos de vida, costumes e preferências. No que diz
respeito aos bens, serviços e imagens do consumo, os questionamentos críticos procuram
contrapor-se às formas deterministas de moldar hábitos de vida e modismos característicos da
modernidade (DAGNINO, 2009).
Nesse sentido, a “Ciência, Tecnologia e Sociedade” (CTS), um campo de trabalho
acadêmico em expansão desde meados do século passado, trabalha estas concepções
tradicionais atreladas aos problemas políticos, culturais, ambientais, de saúde e econômicos.
Nas décadas de 1960 e 1970, a CTS estava presente nas academias, empresas públicas e
instituições governamentais norte-americanas e europeias com o objetivo de repensar suas
influências e consequências (STRIEDER, 2012). “En un principio, estos grupos incluían un
movimento ecologista políticamente agresivo dispuesto a participar en la desobediencia civil
representada por la Earth Week de 1970137” (CUTCLIFFE, 2003, p. 9).
A Earth Week originou-se na Filadélfia, na Universidade da Pensilvânia, com a
criação do comitê do Dia da Terra. As atividades do comitê foram para fora da universidade e
uniram-se a ele o clube de senhoras dos jardins suburbanos, clérigos, cristãos, judaicos,
budistas e, finalmente, políticos. A primeira ata do movimento foi denominada Ata do Ar
Limpo. Muitas comunidades continuaram festejando a semana culminando na criação do Dia
da Terra, em 22 de abril (EARTH WEEK, 2018).
A problemática ambiental também é um dos focos de atuação da CTS, bem como os
aspectos sociais da tecnologia e da ciência. A poluição do ar já estava assinalada na década de
1970 entre os problemas ambientais, bem como chuvas ácidas, destruição da camada de
ozônio, mudanças climáticas, efeito estufa, poluição da água, redução da biodiversidade,
desmatamento, erosão, e desertificação. A frenética perseguição da produção em série e a
criação de necessidades materiais agravaram os problemas da Terra e, ao mesmo tempo,
causaram deleites com o consumo desenfreado de inovações tecnológicas.
Winner (1987) propõe que se reflita sobre a possibilidade ou não, de a sociedade
estabelecer formas e limites para a mudança tecnológica, que surjam de uma ideia
articulada positivamente do que a sociedade deveria ser, isto significa que embora
“Em princípio, estes grupos incluíam um movimento ecologista politicamente agressivo disposto a participar
da desobediência civil representada pela Semana da Terra de 1970” (CUTCLIFFE, 2003, p. 9) Tradução Livre.
137
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importante, não deveríamos prestar atenção somente à fabricação de instrumentos e
processos físicos, mas também à produção de condições psicológicas, sociais e
políticas como parte de qualquer mudança técnica significativa (COLOMBO;
BAZZO, 2016, p. 13).

No Brasil, os estudos CTS buscaram compreender a dimensão social da ciência e da
tecnologia, tanto levando em consideração o percurso dos seus antecedentes como de suas
consequências sociais e ambientais. As pesquisas de ciência e tecnologia nacionais voltadas
para a realidade social brasileira deveriam ser orientadas “não pela demanda que
erroneamente se imagina existir, mas pelas necessidades concretas da sociedade” (DIAS;
SERAFIM, 2009, p. 621). Nos anos 1980 e 1990, a educação CTS adentrava o campo
interdisciplinar, sobretudo na questão metodológica (CUTCLIFFE, 2003).
A particularidade estava no próprio modo de ensinar conteúdos como resultante das
implicações de processos sociais. Um exemplo seria a formação de visão crítica nas relações
CTS, incorporando, aos conteúdos disciplinares tradicionais, variáveis outras como os
problemas locais e o cotidiano. “Uma das principais características da educação CTS seria a
busca pela participação e pela democratização das decisões em temas sociais envolvendo
ciência e tecnologia” (DIAS; SERAFIM, 2009, p. 624).
Por outro lado, os progressos tecnológicos e científicos materializados em máquinas,
comunicação, trabalho, invasão da privacidade, direito de propriedade, com anuência de
governos com autoridade para legislar, fiscalizar e autuar aceleraram os conflitos entre as
relações de oposição e concorrência. Estas grandes linhas de força lideradas pelo poder
político-econômico e o capital financeiro na imposição de regras produzem conceitos sem
ordem e coerência. Segundo Winner (1987) e Lovelock (2006), o uso da tecnologia e da
ciência, que organizam as atividades humanas inseridas em um universo desigual estruturado
por distintos níveis de consciência e de realidades, tende para o abuso político e comercial da
natureza, desconsiderando os riscos e a sustentabilidade planetária.
Substituir substâncias poluentes por outras ou criar dispositivos tecnológicos
finalizadores, com o intuito de diminuir os impactos ambientais no ecossistema
representam meramente práticas incrementais, atentas somente aos efeitos de
condições técnicas específicas. Ao se reduzir a importância dos fenômenos técnicos
aos seus efeitos perceptíveis e quantificáveis, perdem-se de vista as múltiplas
relações sociotécnicas e ambientais presentes, os sistemas produtivos modernos e as
diversas trajetórias tecnológicas possíveis (ANDRADE, 2004, p. 97).

O processo de inovação tecnológica capitalista, em constante mudança, pré-determina
a produção de bens e serviços apoiada por políticas e instituições normativas que não
contabilizam os impactos socioambientais aos seus custos. Oculta-se a representação
partilhada do todo, que abrange a cadeia de exploração, o extrativismo, processos
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degradadores e poluição. “Segundo Habermas, Marcuse realiza uma fusão de técnica e
dominação, que oculta, através de uma aparente neutralidade, um projeto de mundo”
totalmente voltado para os interesses das classe dominantes” (CARDOSO, 2018, p. 272).
A racionalidade “implica a institucionalização da dominação” e constrói modos
peculiares de pensar que se afastam dos questionamentos, das medidas e dos impactos da
produção no meio ambiente. Nas tecnologias de grande escala, que exigem direções
centralizadoras de controle, não é possível desenvolver produções de pequena escala, com
uma direção comunitária e um uso comedido dos recursos naturais.
Dagnino (2009) propõe um giro conceitual para o termo inovação, empregado
comumente fora de contextos das relações sociais. Para o Brasil, o termo seria inovação social
ou tecnologia social, viabilizando as “sustentabilidades” nas dimensões econômicas, políticas,
sociais e culturais, nos planos cognitivo e de políticas públicas. A tecnologia social “não se
preocupa em explicar a dinâmica da inovação (ou tecnologia) de produto, e o conceito que
proporciona se limita ao caso da inovação de processo” (DAGNINO, 2009, p. 24).
Thomas (2009) explica que a dimensão tecnológica está presente em qualquer tipo de
estudo sobre modelos de desenvolvimento, seja na área de produção de alimentos, na
moradia, transporte, produção de energia, e até mesmo no acesso ao conhecimento. O autor,
dedicado ao estudo das tecnologias sociais, diz que no início do ano 2000 difundiram-se
estudos sobre inovações sociais, destinadas a favorecer mudanças e satisfação das
necessidades de grupos sociais desfavorecidos.
Diferentemente da inovação convencional, que se concentra em objetivos
econômicos orientados ao aumento do lucro, a inovação social preocupa-se em
alcançar metas sociais, culturais e políticas. A inovação social não é produzida
exclusivamente por peritos ou cientistas, mas inclui conhecimentos práticos
derivados da experiência (THOMAS, 2009, p. 40).

Isto não significa uma oposição radical contra os benefícios dos bens de consumo e
nem mesmo uma recusa de produtos industrializados, frutos de pesquisas científicas e
tecnológicas, que consomem recursos naturais. Um novo pensar sobre a tecnologia e a ciência
poderia influenciar as interações sociais que se dão por meio do consumo, buscando aplicar as
inovações na melhoria da vida humana. Segundo Prahalad, citado por Thomas (2009),
existem quatro bilhões de pessoas carentes que podem ser caracterizadas como consumidoras
e podem se beneficiar das inovações sociais.
Para desenvolver esse imenso mercado [...] não servem os enfoques tradicionais de
produção e comércio que atendem ao topo da pirâmide. É necessário novo enfoque
orientado à inovação, que reconheça as verdadeiras necessidades das classes pobres
do mundo. A proposta “Base da Pirâmide” remete à criação de um mercado de
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consumidores [...] que possibilite seu acesso a bens refletidos ad hoc138, produzidos
por empresas transnacionais (THOMAS, 2009, p. 41).

Os processos de industrialização, as técnicas e as tecnologias para promover a extração
de recursos, processá-los e transformá-los, aumentaram o poder humano de apropriação sobre
os bens naturais e alteraram os ciclos de recomposição da fauna e da flora. Este campo de
relações de forças entre posições sociais não possibilita a humanidade a pensar racionalmente
os recursos naturais, tampouco aumenta as chances de ações equitativas e reparadoras. Assim,
determinadas atitudes conduzem ao desperdício dos serviços prestados pelo capital natural por
meio do uso excessivo de recursos, da dissolução de sociedades civis e da falta de vontade
pública para mitigar o sofrimento e promover o bem-estar.
As condições econômicas e sociais de reprodução trazem repetições e registram
características que asseguram a sua continuidade e dificultam as mudanças. A
sociedade consumista implica sempre uma produção excessiva, de desperdício, de
irracionalidade e de manipulação dos nossos desejos. Somente através dessas
características, absolutamente nocivas e irresponsáveis com a natureza, é que o
sistema econômico, baseado no lucro sem limites, pode manter seus motores sempre
aquecidos e autossustentáveis. Todavia, o que alimenta e sustenta o consumismo é
exatamente o que destrói as fontes naturais de matérias-primas (SILVA, 2014, p.
35).

Contudo, tecnologia e ciência, que exploram os recursos naturais com foco na
acumulação de capital, podem ser guiadas a desenvolver produtos ambientalmente
sustentáveis e socialmente inovadores. As modificações poderiam advir da eficiência dos
produtos, um preceito positivo para aumentar a durabilidade, mobilizar novas tecnologias de
reprodução e transformação, oferecer condições de assistência técnica para evitar o
impedimento e a frustração do uso do bem. Neste conjunto de processos interacionais entre os
indivíduos e as inovações tecnológicas e científicas, as responsabilidades se distribuiriam
entre quem as concebe, executa e utiliza no contexto dos ideais modernos e suas
representações (DEMETERCO; CRUZ, 2016).
Essas ações passam por atividades de pesquisa, desenvolvimento, técnicas de
comercialização e concorrência intercapitalista, elementos que caracterizam a “inovação”. “A
expansão semântica139 [deste] conceito [engloba] uma condição de superioridade dos atores empresas e países - inovadores” (DAGNINO, 2009, p.19). Trata-se de um estado de
competitividade entre as empresas, as quais introduzem produtos que permitem uma menor

Expressão latina que significa “para um fim específico”.
Pode-se compreender a semântica como a relação entre os signos e o real, ou seja, os objetos significados, a
correspondência efetiva entre o signo e o objeto nessa relação (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2008).
138
139
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quantidade de trabalho não pago (mais-valia relativa140) e uma maior lucratividade.
O desenvolvimento integral das sociedades demanda que as escolhas humanas sejam
repensadas, compreendendo o processo integrado da expansão de medidas políticas,
econômicas, sociais, científicas, publicitárias, industriais e ambientais pautadas na
responsabilidade, na equidade e na alteridade. Ao analisar o consumo sob a ótica da ciência e
da tecnologia, observa-se que a inovação causa fascínio nas pessoas. Porém, embora elas
gostem das novidades e das praticidades das inovações, não há uma preocupação coletiva com
a implantação de indústrias que poderiam promover um crescimento econômico
ambientalmente equilibrado.
As empresas investem em modificações incrementais nos processos de fabricação e
logística, visando chegar mais rapidamente aos clientes. Os processos inovadores são, então,
aplicados na projeção, produção, distribuição e venda. Contudo, ainda são poucas as empresas
que trabalham com a logística reversa. Em geral, a responsabilidade por aquilo que foi
produzido termina quando finda o período de garantia de fábrica (TIDD; BESSANT, 2015).
No Brasil, a Lei Federal n. 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, considera a logística reversa como um “instrumento de desenvolvimento
econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios
destinados a viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros” (BRASIL, 2010, não p.), ou para dar o destino
ambientalmente adequado. Essa lei busca garantir que os geradores de resíduos se
responsabilizem por aquilo que produziram, não bastando inovar e ditar ao mercado novas
tendências. A inovação necessita ocorrer também nas interações sociais que devem primar
pela vida, não só humana mas também dos demais seres vivos que compõem a teia da vida141.

4.3 MOVIMENTOS AMBIENTALISTAS E CONSUMO
A temática do meio ambiente vem sendo discutida, em especial a partir do século XX,
por cientistas, estudiosos e autoridades mundiais. Foram diversos eventos realizados para
140

Para o sociólogo Karl Marx, a mais-valia é o suplemento do valor gerado pelo trabalhador em relação ao
valor da força de trabalho que ele recebe em forma de salário. O capitalista se apropria deste suplemento. A
mais-valia absoluta é o resultado do trabalho exercido para além do tempo necessário para a manutenção de sua
força de trabalho. O empregador exige maior empenho do trabalhador e recolhe o aumento da produção
excedente em forma de lucro. A mais-valia relativa é o resultado da acumulação de capital utilizado em
equipamentos e processos de produção. Quando não é mais possível aumentar os lucros sobre a produção por
meio do trabalho operário, o capitalista investe em melhorias tecnológicas para aumentar a quantidade de
mercadoria produzida e o trabalhador passa a ser substituído por máquinas (BIROU, 1982).
141
“A ‘teia da vida’ é uma ideia que tem sido utilizada por poetas, filósofos e míticos ao longo das eras para
transmitir seu sentido de entrelaçamento e de interdependência de todos os fenômenos” (CAPRA, 2006, p. 44).
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discutir os impactos ambientais e os limites do crescimento econômico. Nesse contexto, o
histórico da degradação ambiental tem mostrado que as preocupações com queimadas,
mudanças climáticas, poluição, derretimento dos gelos, aquecimento dos mares e outros
desastres ambientais como tsunamis, furacões, queda de barragens e deslizamentos não têm
sido exemplos sensibilizantes para provocar mudanças drásticas de posição da humanidade
em relação à preservação e conservação dos recursos naturais.
Vale lembrar a obra de 1962 publicada pela bióloga e escritora Rachel Carson,
intitulada Silent Spring, Primavera Silenciosa, na qual fez referência aos pássaros mortos em
consequência da presença de agrotóxicos na lavoura. A autora tratou dos perigos dos produtos
químicos para a saúde dos seres vivos, em especial do pesticida Dicloro Difenil
Tricloroentano, cuja sigla (DDT) passou para o senso comum como um produto de
propriedade inseticida, poderoso para eliminar insetos.
Ainda hoje, é comum ver anúncios de empresas de “dedetização”142 com selos de
aplicação e data de validade, menosprezando a seriedade dos produtos químicos que podem
ser cancerígenos, provocar danos neurológicos, respiratórios e cardiológicos. Aqui, vale
destacar que o Brasil é campeão mundial no uso de agrotóxicos.
Desde 2009, o Brasil assumiu a posição, pouco honrosa, de líder mundial no uso
desses produtos. As estatísticas informam que o brasileiro consome uma média de
5,5 kg de pesticidas por ano. Esses índices estão diretamente relacionados à
expansão da monocultura e dos transgênicos. Não só estamos usando mais
agrotóxicos como também estamos usando agrotóxicos mais potentes. Segundo
pesquisa da Anvisa, a abobrinha é a campeã em agrotóxicos: 48% das analisadas
foram consideradas perigosas para a saúde. Em seguida, estão a alface, o tomate e a
uva (TCU SUSTENTÁVEL, 2017).

No ano de 1968 ocorreu a criação do Clube de Roma143, pelo industrial italiano
Aurélio Peccei144 e pelo cientista escocês Alexander King145, que se constituiu como o
primeiro marco internacional registrado sobre os problemas ambientais. O grupo estudava o
impacto global da produção industrial e o uso de recursos naturais (SEIFFERT, 2010). Peccei
e King, juntamente com trinta cientistas, economistas e industriais fizeram reuniões periódicas
“No estado de São Paulo, pode-se verificar se a prestadora de serviços é filiada a Associação dos
Controladores de Pragas Urbanas. A instituição calcula que haja cerca de 1.200 empresas do ramo no estado de
São Paulo atuando dentro da lei – e que existam cerca de 1.800 que não seguem a legislação” (SINDICONET,
2019).
143
“Formado por cientistas e economistas, o clube estudou o impacto global das interações entre a produção
industrial, a população, o dano ao meio ambiente, o consumo de alimentos e o uso de recursos naturais”
(SEIFFERT, 2010, p. 12).
144
Economista e executivo da Fiat e da Olivetti. Considerado como um humanista inquieto que contestou o
modelo de desenvolvimento capitalista (BAUDET, 2015).
145
Químico inglês que trabalhava para a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em
1966 convidou outros ciêntistas para discutir os limites do crescimento que veio a se tornar o Clube de Roma.
Faleceu em 2007, aos 98 anos (THE TELEGRAPH, 2017).
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para compreender a complexidade e as controvérsias que faziam parte dos estudos das
questões ambientais globais (CHAVES; SILVA, 2018).
Outros interessados foram se juntando às discussões. O relevante seria projetar o
futuro a partir da conscientização dos problemas e criar modelos preditivos para a
humanidade, o que culminou no esboço intitulado “Os limites para o crescimento”. Este foi o
primeiro relatório idealizado pelo Massachusetts Institute of Technology para o Clube de
Roma, sob a supervisão de Dennis146 e Donella147 Meadows, baseado em simulações
matemáticas criadas pelo engenheiro Jay Wright Forrester148. Foram projetadas situações de
produção e consumo, suposto um crescimento populacional, e verificada a possibilidade de
conflitos que poderiam vir a incorrer na escassez de recursos naturais e no estabelecimento de
limites do crescimento (HAWKEN et al., 2007). O primeiro estudo sobre o movimento
sustentável, questionava a viabilidade do crescimento contínuo. No site da organização é
possível encontrar diversas publicações, desde o ano de 1971.
Relatórios do Clube de Roma ajudam os tomadores de decisão e o público a
entender melhor as principais questões globais. Com frequência, fazem propostas
políticas específicas e buscam promover um maior senso de responsabilidade
cívica. Eles pretendem iniciar uma discussão entre líderes empresariais, políticos,
aqueles que lideram agências internacionais, bem como aqueles que frequentam
universidades e escolas e na mídia.” (THE CLUB OF ROME, 2018).

O Clube de Roma, desde a década de 1970, alerta para a finitude dos recursos,
aumento da poluição e da exploração de riquezas naturais. Outro ponto relevante para
alcançar os objetivos propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelo casal
Meadows seria a atribuição de valores aos recursos virgens que não estão embutidos na
constituição do preço dos produtos comercializados.
[...] enquanto os preços dos recursos virgens forem mantidos em níveis
artificialmente baixos, faz sentido continuar usando materiais virgens em vez de
reutilizar os recursos descartados pelos produtos anteriores. Enquanto continuar
vigorando a suposição de que existem ‘bens gratuitos’ no mundo [...], predominarão
os métodos de fabricação em larga escala, intensivos em energia material, e o
trabalho ficará cada vez mais marginalizado. Em compensação, se os subsídios que
distorcem os preços dos recursos fossem retirados ou invertidos, tornar-se-ia
vantajoso empregar mais pessoas e usar menos material virgem (HAWKEN et al.,
2007, p. 14).

146

Cientista e professor emérito de Sistemas de Gestão, e diretor do Instituto de Política e Pesquisa de Ciências
Sociais da Universidade de New Hampshire (WIKIPEDIA, 2016).
147
Norte-americana que se tornou cientista ambiental, professora e escritora. Coautora do livro "Os limites do
crescimento" e fundadora do Instituto de Sustentabilidade. Faleceu em 2001 (MEADOWS, 2017).
148
Foi professor do MIT, Sloan School of Management, e fundador da dinâmica de sistemas que simula as
interações entre objetos em sistemas dinâmicos, que permitiu aos pesquisadores entenderem a dinâmica da
mudança dos sistemas econômicos (OMC CONSULT, 2016).
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Além da exploração dos recursos naturais para o consumo, o meio ambiente também
sofre com a caça predatória e os testes nucleares149 que devastam grandes áreas e as deixam
contaminadas. Os testes são importantes para assegurar poder às nações que apostam no
desenvolvimento de armas nucleares que intimidam e garantem soberania e integridade
territorial. Na atualidade, os países que tentam desenvolver bombas atômicas podem entrar
em conflitos diplomáticos e sofrer sanções comerciais. Em protesto contra a degradação
ambiental provocada por este tipo de teste realizado pelos EUA, no ano de 1971, foi criada a
ONG Greenpeace, no Canadá.
O Greenpeace é uma instituição sem fins lucrativos e independente, que não aceita
doações de governo, empresas ou partidos políticos. Seu trabalho é integralmente
financiado por milhões de doadores de todo o mundo. A independência econômica
do Greenpeace garante transparência, liberdade de posicionamento e expressão,
permitindo que assuma riscos e confronte alvos, comprometendo-se exclusivamente
com os indivíduos e com a sociedade civil (GREENPEACE, 2018, não p.).

Em 1972, foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em
Estocolmo. Na ocasião contestaram-se os alertas do Clube de Roma e foram criados
programas e comissões com o objetivo de que as discussões tivessem continuidade. Surgiram
o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano e a Comissão Mundial sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento. “O evento foi um marco e sua Declaração final contém
19 princípios que representam um Manifesto Ambiental para nossos tempos. Ao abordar a
necessidade de “inspirar e guiar os povos do mundo para a preservação e a melhoria do
ambiente humano”, o Manifesto” teve como objetivo o estabelecimento de bases para uma
nova agenda ambiental (ONU BRASIL, 2017, não p.).
Durante a Conferência Geral da ONU para a Educação, a Ciência e Cultura, que
ocorreu em Paris, em 1972, estabeleceu-se a Convenção Relativa à Proteção do Patrimônio
Mundial, Cultural e Natural. Nessa época, discutia-se sobre as questões econômicas e sociais
que ameaçavam os patrimônios cultural e ambiental mundiais, além da degradação por
fenômenos naturais.
Na década de 1970, Edward Goldsmith fundou a revista inglesa The Ecologist, para
tratar de assuntos ambientais do mundo. Desde então, a revista publica notícias, comentários,
“Desde 1963, por determinação do Tratado de Interdição Parcial de Ensaios Nucleares, testes envolvendo
bombas nucleares não devem ser feitos na atmosfera (incluindo o espaço) ou sob a água – atualmente, todos são
feitos no subsolo. Para isso, os cientistas escolhem uma vasta área em terra firme e cavam um buraco com quase
um quilômetro de extensão, no qual a bomba é inserida e, depois, coberta com camadas de areia e cimento.
Dessa forma, a explosão, assim como os resíduos, ficam contidos no subterrâneo, sendo impossível de retirá-los
depois. Por mais perigoso que isso pareça – considerando que o lixo radioativo fica depositado a apenas algumas
camadas abaixo do solo – pesquisadores garantem que esse é, atualmente, o método mais seguro” (FUENTES,
2018, não p).
149

108

artigos, campanhas e histórias sobre avanços que colaborem para “entender a natureza e o
impacto de nossas sociedades no ambiente natural” (THE ECOLOGIST, 2017). A Revista
iniciou na década de 1970.
Com o objetivo de conscientizar o público sobre o impacto que nossa sociedade
estava tendo no ambiente natural - e quais seriam os resultados para a nossa
sociedade, por sua vez. Estamos muito orgulhosos de termos publicado notícias e
discussões sobre meio ambiente por mais de 50 anos e isso continua sendo
fundamental para o nosso trabalho (THE ECOLOGST, 2018, não p).

A revista vem publicando diagnósticos das crises ambientais e está buscando tirar o
foco dos problemas, para buscar soluções. Ferreira (1993) assinala que na década de 1980
ocorreram vários movimentos sobre o desastre socioambiental que colocavam em questão os
custos e benefícios sociais e ambientais gerados pelo modelo de desenvolvimento adotado
pelos países para o processo de industrialização.
Em 1983, durante o encontro da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento, que foi presidida pela primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem
Brundtland, a ONU colocou em debate as questões ambientais emergentes, que resultou no
documento “Nosso Futuro Comum”. Nele havia uma crítica sobre o modelo
desenvolvimentista adotado pelas nações industrializadas que desconsideravam a capacidade
de suporte dos ecossistemas150 para as ações depredatórias.
Apontava-se a incompatibilidade de padrões de produção e consumo com o almejado
desenvolvimento sustentável. O relatório da Comissão que concentrou suas pesquisas e
debates em temas como “população, segurança alimentar, extinção de espécies e esgotamento
de recursos genéticos, energia, indústria e assentamentos humanos” (NOSSO FUTURO
COMUM, 1988, p. 12), propôs que o desenvolvimento sustentável não seja considerado como
um “estado permanente de harmonia” (ibid., p. 10).
Os conflitos e as contradições nascem da exploração dos recursos, os investimentos e
o desenvolvimento tecnológico e fazem parte do discurso de atender um nicho de mercado,
expresso por anseios e necessidades da atual e das futuras gerações. Dessa forma, são
minimizados os aspectos de identificação, avaliação e divulgação dos danos que se
classificam como “irreversíveis aos sistemas naturais e as ameaças à sobrevivência, à
segurança e ao bem-estar da comunidade mundial” (ibid., p. 23).
Na obra publicada em 1987, o conceito de desenvolvimento sustentável incluiu
necessidades essenciais dos mais pobres como prioridades. Porém, para este grupo de pessoas,
150

Comunidades que vivem em um determinado espaço e interagem entre si e com o meio, compondo um
sistema estável e equilibrado.
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seria necessário organizar as ações de produção e consumo para promover o acesso à água,
energia, saneamento, meios de comunicação e aos produtos industrializados. Neste caso,
acrescentar-se-iam restrições para uso inadequado dos recursos naturais. Além disso, a
promoção de desenvolvimento sustentável depende da criação e difusão de novas tecnologias
que otimizem a produção agrícola.
O desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a
exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o
potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas
((NOSSO FUTURO COMUM, 1988, p. 49).

O documento intitulado “I Estratégia Mundial para a Conservação”, de 1980, já
mencionava o desenvolvimento sustentável como uma meta para a humanidade (SEIFFERT,
2010). O economista e sociólogo Ignacy Sachs é um dos colaboradores para a formulação do
conceito de desenvolvimento sustentável. Ele defende a ideia de que há um novo paradigma151
de desenvolvimento que leva em consideração os problemas sociais, econômicos e
ambientais. Para ser considerado “desenvolvimento” deve estar voltado para as “necessidades
sociais da população, que se referem à melhoria na qualidade de vida e o cuidado com a
preservação do meio ambiente como uma responsabilidade para com as futuras gerações”
(OLIVEIRA; MONTEIRO, 2015, p. 30).
Destaca-se também a instituição do Intergovernmental Panel of Climatic Changes
(IPCC), em 1988, que realiza avaliações sobre as mudanças climáticas baseando-se nas
pesquisas de cientistas do mundo, além de fornecer dados consistentes para futuras ações
climáticas. Constantemente, os dados são analisados e atualizados possibilitando que as
nações repensem estratégias de diminuição de produção dos gases de efeito estufa.
Na 43ª Sessão do IPCC, em abril de 2016, o Painel concordou em refinar
as Diretrizes do IPCC de 2006 sobre Inventários Nacionais de Gases de Efeito
Estufa, incluindo a produção de um Relatório de Metodologia para atualizar e
suplementar as Diretrizes do IPCC de 2006. Em sua 44ª Sessão, o Painel aprovou o
esboço para o Refinamento para 2019 das Diretrizes do IPCC de 2006 sobre
Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa. O Relatório Metodológico será
finalizado em maio de 2019 (IPCC, 2018, não p).

Estudos do IPCC serviram de embasamento para documentos debatidos durante a
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento que ocorreu no
Rio de Janeiro, em 1992, conhecida como Eco 92. A conferência buscou avançar no
estabelecimento do envolvimento global entre os Estados, empresas e demais entidades. O
Por paradigma será utilizada a definição de Passet (1994) citado por Pereira (2008, p. 11), “em qualquer
época, com efeito, certa visão de mundo serve de referência, de modelo e de fundamento a todos os outros
sistemas de pensamento. A esta concepção dá-se o nome de paradigma”.
151
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princípio da equidade se fez presente nas propostas de garantia dos direitos e nas diretrizes do
desenvolvimento (BRASIL, 2018). No evento, foram desenvolvidas ferramentas, declarações
e documentos utilizados para debater e estudar a complexidade dos assuntos ambientais. A
Agenda 21 Global é um destes documentos (CHAVES; SILVA, 2018). Esta publicação
possui quarenta capítulos com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável das
sociedades, coadunando proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica (BRASIL,
2018).
Em 2002 aconteceu, em Johannesburgo, a Rio + 10 com o objetivo de revisitar as
metas estabelecidas em 1992 e verificar os avanços obtidos. Entraram em pauta assuntos
como a globalização, pobreza, proteção da biodiversidade, acesso à água potável, ao
saneamento, à energia, saúde e segurança alimentar. Para atingir esses objetivos, Diniz (2002,
p. 33) “ressalta a importância de instituições multilaterais e internacionais mais efetivas,
democráticas e responsáveis”.
Outro acontecimento importante deste ano foi o estabelecimento, pela Assembleia
Geral das Nações Unidas, da década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (20052014), com o objetivo de estabelecer parâmetros de qualidade para a educação voltada para o
desenvolvimento sustentável. “O grande desafio é estimular mudanças de atitude e
comportamento nas populações, uma vez que as capacidades intelectuais, morais e culturais
do homem nos impõem responsabilidades para com outros seres vivos e para com a natureza
como um todo” (UNESCO, 2018, não p.).
A cidade do Rio de Janeiro sediou, em 2012, a Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20. Entre os objetivos do encontro de lideranças de
todo o mundo estava “a renovação do compromisso político com o desenvolvimento
sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das decisões
adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e
emergentes” (RIO +20, 2017, não p.).
Entre os dias 28 de maio e 6 de junho de 2012, as discussões que se destacaram tinham
como objetivo, dois temas principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento
sustentável e da erradicação da pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento
sustentável (RIO +20, 2017). Contudo, outros assunto também estiveram em pauta como a
gestão do lixo e o crédito de carbono. Além de ser um evento mundial, a Rio +20 produziu e
divulgou os documentos “O futuro que queremos” e o “Rascunho Zero” que trazem
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considerações e contribuições dos Estados-membros participante da conferência (CHAVES;
SILVA, 2018).
O documento final da Conferência traz a essência dos “Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável” e foi intitulado “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2010 para o
Desenvolvimento Sustentável”. Pode-se afirmar que a Agenda se constitui em um plano de
ação pensado “para as pessoas, o planeta e a prosperidade. Ela busca fortalecer a paz universal
com mais liberdade, e reconhece que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e
dimensões, incluindo a pobreza extrema, [é o] maior desafio [...] ao desenvolvimento
sustentável” (ONU BRASIL, 2017, não p.).
Embora os eventos Rio + 10 e Rio + 20 não tenham repercutido tanto na mídia quanto
a Rio 92, os debates travados nos encontros são importantes para colocar em evidência
assuntos como a erradicação da pobreza, a transferência de tecnologia para as nações menos
desenvolvidas, a necessidade de mudar o padrão de desenvolvimento e alcançar a
consolidação da paz e da democracia (CHAVES; SILVA, 2018). “Os resultados deverão
assegurar que todos os países se sintam capazes de implementar as decisões adotadas no Rio,
a partir da criação de condições adequadas – os necessários recursos financeiros, tecnológicos
e de capacitação – para implementá-los.” (RIO +20, 2017, p. 5).
No dia 27 de outubro de 2016 foi publicado o Decreto Federal nº 8.892, o qual cria a
Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Reza sobre a
implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da Organização das
Nações Unidas, com a finalidade internalizar, difundir e dar transparência ao processo, por
meio de estratégias e programas para implementação dos ODS.
A Agenda é composta por dezessete152 objetivos e 169 metas que foram construídos
pautando-se nos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio153, combinando economia,

152

1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 2: Acabar com a fome, alcançar a
segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável; 3: Assegurar uma vida
saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e
de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; 5: Alcançar a igualdade
de gênero e empoderar todas a mulheres e meninas; 6: Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e
saneamento para todos; 7: Garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos; 8:
Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho
decente para todos; 9: Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e
fomentar a inovação; 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 11: Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis; 12: Assegurar padrões de produção e de
consumo sustentáveis; 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos; 14:
Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento
sustentável; 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da
biodiversidade; 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
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sociedade e ambiente. Além disso, foram considerados os propósitos e princípios da Carta das
Nações Unidas, o Direito Internacional fundamentado na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, na Declaração do Milênio e no documento final da Cúpula Mundial de 2005.
Também tomaram como base os resultados das grandes conferências e cúpulas da Nações
Unidas (ONU BRASIL, 2017). A Agenda 2030 é composta por cinco P’s:
“Pessoas: Erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e
a igualdade; Prosperidade: Garantir vidas prósperas e plenas, em harmonia com a
natureza; Paz: Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas; Parcerias:
Implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida; Planeta: Proteger os
recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras” (ONU
BRASIL, 2017, não p.).

O apoio e o fortalecimento para o desenvolvimento das capacidades científica e
tecnológica com o propósito de se ajustar a padrões mais sustentáveis de produção e consumo
estão entre suas metas. O objetivo de número oito que trata da promoção do crescimento
econômico sustentado, em sua meta 8.4, almeja melhorar progressivamente a eficiência dos
recursos globais no consumo e na produção, dissociando o crescimento econômico da
degradação ambiental, em consonância com o que estabelece o Plano Decenal de Programas
sobre Produção e Consumo Sustentáveis. No que diz respeito ao 12º objetivo, destaca-se a
meta que visa reduzir a geração de resíduos pautando-se na prevenção, redução, reciclagem e
reuso.
Vale ainda destacar que os novos Objetivos e metas entraram em vigor no dia 1º de
janeiro de 2016 e serão trabalhados durante quinze anos, ou seja, até 2030. Para sua
implementação será necessária uma Parceria Global, porém cada país tem a responsabilidade
por seu próprio desenvolvimento econômico e social. O acompanhamento do alcance ou não
das metas se dará por meio de indicadores que visam rever os procedimentos e respeitar as
prioridades e os desafios específicos de cada país.
Para se chegar a este estágio de discussão e estabelecimento de objetivos, foi
necessário que desbravadores ambientais e pessoas sensibilizadas com os problemas da
natureza, tomassem a frente dos debates sobre os limites do crescimento. Das discussões

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os
níveis; 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável (ONU BRASIL, 2017).
153
1: Redução da Pobreza; 2: Atingir o ensino básico universal; 3: Igualdade entre os sexos e a autonomia das
mulheres; 4) Reduzir a mortalidade na infância; 5: Melhorar a saúde materna; 6: Combater o HIV/Aids, a
malária e outras doenças; 7: Garantir a sustentabilidade ambiental; 8: Estabelecer uma Parceria Mundial para o
Desenvolvimento (ONU BRASIL, 2017).
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emergiu um princípio sistêmico154 fundamental: a vida dos seres humanos, as demais
manifestações de vida e os elementos que compõem a natureza estão interligados e são
dependentes do equilíbrio dos fenômenos naturais. Enquanto, por um lado, o discurso
desenvolvimentista prega o consumo para manter o capitalismo equilibrado, por outro, se
erguem vozes para defender todas as formas de vida. Entre encontros, reuniões, eventos, datas
comemorativas, tratados, acordos e leis, pessoas foram assassinadas, perseguidas ou caladas
porquê defendiam o óbvio: a vida.
Entre os pensadores e ativistas que se destacaram em suas lutas pela preservação do
meio ambiente, pode-se citar Chico Mendes155 e Dorothy Stang156. Os dois foram
assassinados em função da luta pela preservação de florestas e posse de terras. A Ilustração 1
mostra um mapa com o número de mortes com causas semelhantes, entre os anos de 2002 e
2013. Observa-se que o Brasil lidera o ranking mundial de assassinatos.
ILUSTRAÇÃO 1 - ASSASSINATOS DE AMBIENTALISTAS ENTRE OS ANOS DE 2002 E 2013

FONTE: GLOBAL WITNESS (2018).
154 “A principal característica do pensamento sistêmico emergiu, [...] na primeira metade do século [XX],
especialmente na década de 20. Os pioneiros do pensamento sistêmico foram os biólogos [como Ludwing von
Bertalanffi], que enfatizavam a concepção dos organismos vivos como totalidades integradas. Foi posteriormente
enriquecido pela psicologia da Gestalt e pela nova ciência da ecologia” (CAPRA, 2006, p.33).
155 Francisco Alves Mendes Filho foi um líder seringueiro, sindicalista e ativista ambiental brasileiro. Lutou
pela preservação da Floresta Amazônica e suas seringueiras nativas. Recebeu da ONU o Prêmio Global 500 de
Preservação Ambiental, além da medalha de Meio Ambiente da Better World Society, nos EUA (MEMORIAL
CHICO MENDES, 2017).
156
Dorothy Mae Stang foi uma religiosa norte-americana que se naturalizou brasileira. Participava da Comissão
Pastoral da Terra da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Defendia uma reforma agrária justa. Ela
interagia com lideranças camponesas, políticas e religiosas, para buscar soluções para os conflitos relacionados à
posse e à exploração da terra na Região Amazônica (ESTUDO PRÁTICO, 2018).
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Existem organizações que se ocupam em registrar os conflitos mundiais por terras,
bens naturais, exploração humana e corrupção. A ONG Global Witness foi criada em 1993 e
possui escritórios em Londres e Washington D.C. No ano de 2014, denunciou que no Brasil o
número de assassinatos de defensores do meio ambiente havia triplicado nos últimos dez
anos.
Al colocar estos asesinatos en el mapa, y al hacer campaña para que los gobiernos,
las empresas y los inversores resguarden y consulten a las comunidades afectadas,
esperamos que nuestro trabajo ayude a poner fin a la impunidad que ha incentivado
a los perpetradores de la violencia y que, en la mayoría de los casos, les ha
permitido, literalmente, librarse de los crímenes157 (GLOBAL WITNESS, 2018, não
p).

Os serviços prestados por este tipo de instituição ajudam a denunciar a voracidade do
capitalismo e as consequências do consumo humano. Paralelamente, há um descaso coletivo
sobre a proveniência e o destino de tudo que é consumido e descartado, o que ocasiona a
necessidade de se reconhecer a finitude dos recursos da Terra, o equilíbrio ecológico e as
metas do desenvolvimento sustentável. A sociedade, ao promover os valores ambientais, além
de capital, terra e trabalho, para decidir o quê, como, para quem e o quanto produzir, atribui
pesos diferenciados às relações sociais e de produção. As pessoas precisam compreender que
a vida apresenta subterfúgios e mecanismos de ajuste, e combinar o conhecimento humano
com a criação de soluções sistêmicas, construtivas e ecologicamente responsáveis.
Dentre as razões que justificam os manifestos frente à natureza, estão os limites do
desenvolvimento econômico, ditados pela disponibilidade de recursos naturais, e a
degradação ambiental que clama a reestruturação de um mundo diferente. As discussões,
declarações e documentos apresentados por cientistas e profissionais propõem e divulgam o
desafio que se interpõe entre a satisfação das necessidades e a capacidade de suporte do
Planeta. No cenário econômico-social do mundo moderno, há uma concordância entre
ambientalistas, ONGs, acadêmicos, líderes e dirigentes, de que se a humanidade mantiver o
consumo excessivo, em pouco tempo os recursos naturais poderão se esgotar. Por isso, há
emergência de análise das intencionalidades e das relações da sociedade com o meio ambiente
e com o consumo.

“Colocando esses assassinatos no mapa e fazendo campanha para que governos, empresas e investidores
protejam e consultem as comunidades afetadas, esperamos que nosso trabalho ajude a acabar com a impunidade
que motivou os perpetradores da violência. e que, na maioria dos casos, permitiu-lhes, literalmente, livrar-se dos
crimes” (Tradução livre)
157
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4.3.1 Consumo e Meio Ambiente
O meio ambiente apresenta-se com seus limites, e a humanidade na ânsia de consumir
elementos naturais que perpetuam a espécie tende a ultrapassar a capacidade de realimentação
dos ecossistemas. Além dos aspectos ambiental e econômico da produção, e dos conflitos
sociais e políticos gestados na apropriação dos bens, há intenções, propósitos, decisões,
deliberações

e

ensaios

que

constroem

a

racionalidade

ambiental

orientando

o

desenvolvimento humano (CHAVES; SILVA, 2018). A interação complexa que se dá na
natureza, por vezes, não pode ser humanamente recriada, o que aumenta a urgência de se
manter os ciclos naturais em equilíbrio, garantindo sua interconectividade.
Na visão do físico Fritjof Capra (2006), os elementos da natureza estão interligados, e
sua interdependência os caracteriza como sistêmicos. Levando em consideração que há
diferenças entre ecossistemas e comunidades humanas, infere-se que “desde que os sistemas
vivos, em todos os níveis, são redes, devemos visualizar a teia da vida como sistemas vivos
(redes) interagindo à maneira de rede com outros sistemas” (ibid., p. 44). O todo não
representa apenas a soma das partes. “As propriedades das partes não são propriedades
intrínsecas, mas só podem ser entendidas apenas a partir da organização do todo” (ibid., p.
41). Esta ideia explica, para o autor, a ordem natural das coisas existentes no universo, suas
leis, propriedades e organização.
Esta ordem faz parte de uma totalidade constituída pela interação de quatro dimensões
da realidade: física, biológica, social e psicológica. Cada pessoa “e suas dimensões
constitutivas, físicas, emocionais, intelectuais, religiosas, [...] e o outro constituído pela
natureza e a sociedade também [têm] suas dimensões e sistemas, visíveis e invisíveis”
(BARROSO FILHO; MELO, 2011, p. 80). Ao mesmo tempo, percorrem pela sociedade
princípios, valores e ideais que precisam ajustar-se às relações produtivas e sociais, às normas
com a possibilidade de constituição de vínculos e estruturas participativas de gestão dos
recursos naturais, em especial, aqueles utilizados para extração de matérias-primas para as
indústrias.
As atividades industriais originam um passivo ambiental resultante das formas de
utilização dos recursos que, em geral, não estão contabilizadas nos investimentos, nos gastos,
na produção e nos preços dos produtos finais. Hawken et al. (2007) explicam que se as
indústrias continuarem retirando dos ecossistemas materiais a serem processados, mantendo
uma velocidade maior do que estes podem dar respostas, estarão se auto prejudicando porque,
no futuro, faltará matéria-prima. Ademais, o sistema produtivo não está organizado para
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reaproveitar aquilo que se transformou em produto, nem mesmo dispõe de uma logística de
distribuição e comercialização sistêmica.
As linhas de produção demandam a extração diária de recursos naturais e muitos deles
não são renováveis. Estas ações provocam impactos no Planeta e deixam marcas. Para
quantificar158 os fluxos de energia que são gerados e os materiais extraídos da natureza, o
advogado suíço Mathis Wackernagel159 e o professor universitário canadense William Rees160
desenvolveram um método conhecido como ecological foot print (pegada ecológica) que
passou a ser utilizado para avaliar a sustentabilidade por meio de instrumentos de coleta de
dados sobre as práticas de consumo da humanidade e o aumento dos impactos no meio físico:
solo, ar e água. “Quanto maior o consumo de recursos e a geração de resíduos, maior o
tamanho da pegada para sustentar o sistema. Isto é, maior a demanda por áreas de terra para
garantir a manutenção das atividades” (FIRMINO, et al, 2009, p. 45).
Pegada Ecológica é uma medida da área (em hectares globais, que abrangem terra e
água) que ocupamos para a construção de prédios e rodovias e para o consumo da
água, do solo para plantio agrícola, da vida marinha e de outros elementos que
compõem a biodiversidade do planeta. Para se obter a Pegada Ecológica também são
consideradas a emissão de gases de efeito estufa (principalmente o gás carbônico CO2) na atmosfera e a presença de poluentes no ar, na água e no solo (SCARPA;
SOARES, 2012, p. 7).

Firmino, et al (2009) destacam que na pegada ecológica pode-se calcular quanto de
terra é necessário para a produção de cada item de consumo, considerando seu ciclo de vida.
Para produzir alimentos, há a demanda por uma “área de terra cultivável para plantação e
áreas de terra de energia para o seu transporte; bens de consumo como jornal ou roupas
demandam áreas de terra de florestas para produção de papel e áreas cultiváveis para
produção de algodão, respectivamente” (ibid., p. 45).
A importância da metodologia da pegada ecológica está no fato de que é permitido
identificar aspectos técnicos, econômicos e sociais necessários para melhorar o desempenho e
garantir o desenvolvimento sustentável. Contudo, este não é o único método para calcular os
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A unidade de medida, em geral, é o hectare global que tem capacidade de produzir biomassa utilizável.
Entram no cálculo também o fator de equivalência entre a produtividade potencial média global de áreas e os
fatores de rendimento entre áreas.
159
É um dos criadores da Pegada Ecológica, uma ferramenta de contabilidade dos recursos que mede a
quantidade de natureza que existe, o quanto se está usando, e quem usa o que, medindo o impacto humano sobre
a Terra, para que se possam fazer escolhas mais acertadas e baseadas em informações. As contas da pegada
ecológica funcionam como extratos bancários, documentando se as pessoas estão vivendo dentro do orçamento
ecológico ou consumindo recursos da natureza mais rápido do que o planeta pode renová-los
(FOOTPRINTNETWORK, 2019).
160
Foi diretor e professor da Universidade Columbia Britânica. bioecologista e economista ecológico. Pesquisa
sobre políticas públicas e planejamento sobre tendências ambientais globais e condições ecológicas para o
desenvolvimento socioeconômico sustentável (FOOTPRINTNETWORK, 2019).
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impactos do consumo humano. Há também a metodologia emergética161 esquematizada pelo
ecologista norte-americano Howard Thomas Odum que calcula o valor biofísico dos recursos
da natureza e os produtos da atividade humana. É uma ferramenta162 que fornece informações
relevantes para que as políticas públicas possam assegurar a sustentabilidade e a governança.
Trata-se de uma metodologia sistêmica que “permite entender como funcionam a biosfera163,
os ecossistemas naturais, os ecossistemas antrópicos164 e suas inter-relações com a economia
humana ao longo da evolução histórica” (ORTEGA; BACIC, 2016, p. 2).
A ferramenta “Indicadores de Desenvolvimento Sustentável”, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) é um dos “instrumentos essenciais para guiar a ação e
subsidiar o acompanhamento e a avaliação do progresso alcançado rumo ao desenvolvimento
sustentável” (IBGE, 2015, p. 12). Vistos como meios para fornecer informações da realidade
para avaliar a sustentabilidade ambiental, social, econômica e institucional, os indicadores
mostram “a importância de uma visão integrada” dos territórios (ibid., p. 9).
Estes indicadores permitem que as pessoas possam refletir sobre os impactos causados
por suas ações, e no que é preciso restringir-se. As autoridades também podem utilizá-los para
orientar as políticas de produção e consumo, planejando as mudanças e adequações
necessárias para a garantia da sustentabilidade nas suas várias dimensões. Assim, é possível
repensar o processo de reconstrução, reformas, práticas inovadoras e experiências alternativas
em diversos setores da sociedade. São dados que visam promover mudanças de paradigmas e
reconhecimento do valor do meio ambiente.
Esses tipos de ferramentas, para além de fornecer indicadores, permitem a constatação
dos limites da natureza que podem ser visualizados em muitas regiões do Planeta,
singularizados pela desertificação de áreas antes produtivas, extinção de espécies animais e
vegetais, e o desaparecimento de nascentes que incorre na escassez de água doce potável e em
mudanças climáticas. “Cada queimada, cada hectare degradado de terra arável ou de floresta
161

Esta metodologia propõe o uso da emergia (energia solar equivalente) para medir o valor biosférico dos
recursos da Terra, entre eles: os fluxos externos, os estoques geológicos e biológicos, os materiais dos ciclos
biogeoquímicos naturais e os que sofreram intervenção humana. Para Odum, o valor econômico e o valor
biofísico, em geral, não coincidem, uma vez que o preço no mercado oculta e desconsidera os fatores de
produção, menosprezando o trabalho humano e o da natureza na composição do valor de um recurso ou produto
(ORTEGA; BACIC, 2016).
162
“A emergia se expressa em Joules de energia solar equivalente (seJ) por unidade de recurso (kg, J, etc.) ou em
termos de seu equivalente em dólares por unidade de recurso. Define-se a emergia como a energia potencial
(exergia) gasta, direta e indiretamente, na produção de um recurso. Seu cálculo é válido quando se consideram
todas as entradas e saídas do conjunto de sistemas envolvidos na produção. Seu impacto ambiental e social
(externalidades negativas) deve ser resolvido dentro do sistema” (ORTEGA; BACIC, 2016, p. 1).
163
Formada por todos os ecossistemas que existem no planeta. É a junção de bio (vida) com esfera (camada,
esfera, espaço), envolvendo a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera.
164
Relativo a ação humana.
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nativa e cada rio ou pesqueiro poluído reduzem a produtividade e a integridade do nosso
planeta vivo” (HAWKEN et al., 2007, p. 139).
As questões de deterioração ambiental contrastam com os limites da prosperidade e
constituem-se em empecilhos para a multiplicação de capital dos investidores nacionais e
internacionais. “Assim, praticamente chegou-se a um consenso de que a deterioração
ambiental é real, e, se nada for feito a esse respeito, o clima do planeta poderia sofrer
alterações irreversíveis, com resultados imprevisíveis para o futuro da humanidade”
(WROBEL, 2009, p. 317).

4.4 CONSUMO E EDUCAÇÃO
A partir da segunda metade do século XX, as reflexões sobre o consumo migraram
para os currículos escolares da educação formal165 e ampliaram os espaços de debates. Houve,
então, a necessidade de sistematizar as discussões por meio de normas, eventos e formações
para os profissionais que atuam nas instituições de ensino. Consideram-se estas instituições
como espaços formais mais significativos para a releitura e reconstrução dos saberes e é neles
que se dão os processos de socialização do conhecimento e de sensibilização para o
entendimento da vida.
As atividades escolares permitem o exercício da autonomia, dos direitos e
emancipação, nas quais podem e devem ocorrer discussões para a busca por soluções para o
consumo consciente. Além disso, compreender como funciona a teia da vida, como os seres
estão interligados e são interdependentes também são assuntos que complementam os
currículos e os transformam. “Aprender é um processo ativo, criativo e seletivo de
apropriação dos elementos da cultura a que em cada tempo humano temos acesso”
(ARROYO, 2014, p. 219). No entendimento do autor (ibid., p. 206), a escola engloba
“práticas, valores, condutas, modos de relacionamento e convívio, [...] rituais, hábitos,
símbolos [...]. A escola materializa modos de pensar, de simbolizar e de ordenar as mentes e
os corpos, as condutas de mestres e alunos”.
A educação formal contribui para a proximidade e a cordialidade das relações no
sentido de os estudantes compartilharem o mesmo espaço durante parte do dia, ocorrendo
simultaneamente o desenvolvimento cognitivo, as ações coletivas, além da autonomia e da

“A educação formal tem um espaço próprio para ocorrer, ou seja, é institucionalizada e prevê conteúdos,
enquanto a educação informal pode ocorrer em vários espaços, envolve valores e a cultura própria de cada lugar.
Já a educação não formal ocorre a partir da troca de experiências entre os indivíduos, sendo promovida em
espaços coletivos” (CASCAIS; TERÁN, 2014, p. 3).
165
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responsabilidade. Apesar disso, as trajetórias escolares não são equânimes e conduzem os
estudantes a experiências diversas.
Estas podem ressoar no que diz respeito aos aspectos do consumo abordados na escola
de forma interdisciplinar, seja na matemática, na história, na geografia, em ciências e em
outros componentes curriculares. A forma sugerida pelos documentos oficiais é trabalhar com
argumentos e proposições em circunstâncias, ritmos, situações e condições não lineares, com
as vivências sociais e culturais, os paradigmas, as representações e os sentidos e significados
das abordagens. Paulatinamente, os conteúdos curriculares podem incluir temas
contemporâneos que impactam a preservação e conservação da vida.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), define um conjunto de competências
gerais que consubstanciam o direito à aprendizagem e ao desenvolvimento e estabelece que “a
educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da
sociedade tornando-a mais humana, socialmente justa e, também, voltada para a preservação
da natureza” (BRASIL, 2018, p. 8). Entre as dez competências contidas no documento,
fundamentadas nos direitos éticos, estéticos e políticos para a formação integral do estudante,
a de número sete menciona a existência de relações entre estes direitos e as questões
ambientais e o consumo, devendo o estudante:
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta (BRASI, 2018, p. 9).

Para atingir essa fusão entre o conviver com os outros e desenvolver as habilidades e
competências é preciso estudo, reflexões, leituras, sensibilidade e respeito aos tempos de
aprender. “Nas trajetórias de alunos e mestres se refletem valores, dignidade, processos de
humanização, emancipação [e] libertação” (ARROYO, 2014, p. 48 - 51). A educação tem um
potencial intrínseco de qualidades para realização, produção e execução de conhecimentos
que “não é uma promessa abstrata. Sempre anda colada a uma expectativa e a uma orientação
de vida, minimamente possível” (ibid., p. 103).

Porém, é preciso aperfeiçoar, incutir

preceitos, proposições, noções básicas e elementares, opiniões, convicções que contemplem
atributos e qualifiquem as pessoas, Por isso, as políticas públicas precisam estar atentas ao
“trato que o ordenamento escolar der a essa heterogeneidade de vivências”, pois pode-se abrir
ou bloquear as “possibilidades de construção e apreensão do conhecimento” (ibid., p. 221).
É preciso reconhecer o caráter histórico e inacabado das políticas públicas na
constituição e apropriação dos conhecimentos necessários para que os estudantes adaptem-se
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e tenham familiaridade com o contemporâneo, com as modificações sociais, tendências,
inovações tecnológicas e gostos dominantes, provindos da produção e do consumo.
Vive-se um momento em que as pessoas estão tendendo a dar mais valor aos
conhecimentos que venham a ser aplicados em suas carreiras, ao sucesso material e à tudo que
lhes traga retorno materializado em felicidade, dinheiro, ascensão social ou prestígio. Por
outro lado, “o indivíduo não quer mais ser objeto, ele quer ser ator, participar e ser ouvido, em
diversas áreas da sociedade”. Numa sociedade individualista, todos sabem que são detentores
de um capital de competências do qual depende a realização dos seus projetos”
(PERRENOUD, 2013, p. 30).
Para favorecer a construção do saber ambiental a partir do consumo consciente é
preciso ultrapassar as barreiras do tempo de trabalho e tempo livre, dos compromissos
burocráticos, para alcançar uma posição estável entre as propostas, os métodos, a formação e
o uso de recursos polivalentes. Ao trabalhar com os conteúdos propostos nos currículos
escolares, o docente realiza a transposição didática que exige habilidades para articular o
conhecimento científico, a realidade vivida e a maturidade dos processos de aquisição. Há
temas complexos que se tornam compreensíveis com a interposição da leitura, reflexão e
reelaboração dos saberes.
O confronto com obstáculos só poderá ser produzido numa comunidade de trabalho
e numa cultura reflexiva, as quais não são obtidas com um simples toque de mágica.
Mesmo quando as predisposições das pessoas e a cultura do grupo são favoráveis,
são necessários, ao mesmo tempo, um dispositivo altamente rigoroso e uma
flexibilidade para atingir os aprendentes na sua zona de desenvolvimento
proximal166. Portanto, tudo depende da natureza da atividade e dos conflitos
sociocognitivos que ela provoca. A reorganização dos conhecimentos exige
condições muito específicas e, por conseguinte, uma didática de alto nível
(PERRENOUD, 2013, p. 82).

Os problemas econômicos e socioambientais decorrentes do consumo não podem se
restringir a áreas de conhecimento específicas, pois eles se expressam também em política,
ciência, tecnologia e cultura. As novidades provindas de pesquisas das diferentes áreas
registram resultados sobre conceitos específicos e generalistas que necessitam ser avaliados
em contextos cotidianos, sob a ótica de diferentes abordagens da modernidade, considerando
os agentes que influenciam as decisões de consumo.

Vigotski define a zona de desenvolvimento proximal como “a distância entre o nível de desenvolvimento real
que se costuma determinar [por meio] da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com
companheiros mais capazes. [...] O nível de desenvolvimento real caracteriza o desenvolvimento mental
retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento proximal caracteriza o desenvolvimento mental
prospectivamente” (2003, p. 112-113).
166
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A mídia tem influência sobre crianças e adolescentes e concentra-se no seu poder de
explorar características de convencimento, de participação para garantir a continuidade e a
permanência do seu discurso de adesão ao moderno e ao atual. A provocação, o incitamento e
a animação pela novidade resplandecem na escola. Impulsionados por amigos, família e
espaços sociais, eles tendem a desenvolver o gosto pelo consumo e a segurança de inclusão
em grupos sociais e seus estratos. Além disso, as indústrias disseminam, contagiam e atraem
as fantasias do prazer, euforia, diversão e alegria coletivos, agregando valores aos produtos. A
oferta é dinâmica e moldável, com pequenos aperfeiçoamentos nos objetos, como por
exemplo acoplamento e inserção de funções, multiplicidade de empregos, aplicações e
desempenho.
Solomon (2016) chama a atenção para o processo de socialização, treinamento e
disciplina, para executar regularmente atos de compra, sem temer os desdobramentos e os
efeitos. O distanciamento entre o pensamento infantil e o pensamento adulto pode ser
avaliado sob os aspectos do mundo interior de cada um. “As crianças conversam umas com as
outras sobre produtos de consumo, e essa tendência se intensifica com a idade. Celulares,
computadores e programas televisivos interferem nos sentimentos infantis de alegria,
satisfação, condutas, intensões e valores”. (SOLOMON, 2016, p. 221).

Por

isso,

os

discursos nas falas dos ambientalistas, nas ementas curriculares e nas políticas públicas
reiteram e clamam a tomada de medidas urgentes que sejam tão efetivas quanto o poder de
convencimento das mídias.
A educação para o consumo consciente é uma tarefa que exige esforços conjuntos para
angariar seguidores em espaços de ensino formais, não formais e informais. Na escola, espaço
formal de aprendizagem, esta abordagem é diversa porquê “a especificidade da escola em
relação a outros espaços de formação e aprendizagem está no trato pedagógico, planejado,
sistematizado e profissional dos tempos de aprender e de adquirir os instrumentos culturais”
(ARROYO, 2014, p. 216).
A transversalidade dos temas nos componentes curriculares permite a interlocução
múltipla e bilateral dos assuntos referentes ao meio ambiente, possibilitando discussões e
ações de sensibilização consolidadoras. A fim de colaborar na articulação dos conteúdos,
entraria a interdisciplinaridade para debater outros assuntos como descartabilidade, educação
financeira, economia, resíduos sólidos urbanos, uso e apropriação de espaços, justiça
socioambiental e direito à cidade.
O sistema escolar que hoje temos é a culminação dessa férrea articulação entre
organização dos conteúdos, dos alunos e de nosso trabalho. Hierarquizados os
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conteúdos de maneira tão graduada, gradeada e disciplinar, tiveram de ser criados
diversos graus ou anos de aprendizagem e de ensino e os alunos tiveram de ser
agrupados em turmas separadas e em locais restritos, salas de aula, separados por
nível e série. Como decorrência veio o recorte e o parcelamento do trabalho dos
mestres. Mestres específicos para cada recorte dos conteúdos em cada grau, nível,
disciplina e em cada agrupamento de alunos. Tudo segmentado e hierarquizado de
acordo com a lógica temporal estruturante. A divisão do dia em horários vai
sofisticando até a divisão dos conteúdos em bimestres, semestres, anos letivos
(ARROYO 2014, p. 196-197).

Mudar as práticas que estão enraizadas no cotidiano das instituições de ensino não é
tarefa de curto prazo, e envolve alterações nas políticas públicas. Existem paradigmas
consolidados que se fortalecem ano a ano por meio da reprodução de procedimentos. O
descompasso entre as expectativas de formação da escola e do público escolar jovem projeta
vácuos no processo ensino-aprendizagem. Os conflitos e as contradições se interpõem
clamando por mudanças. Todavia, segundo Evans (2006), as crianças e os jovens estão mais
flexíveis do que os adultos para compreender a instantaneidade do cotidiano. A autora
menciona um exemplo de projeto desenvolvido em escolas da Califórnia, nos EUA, o qual lhe
trouxe argumentos para alicerçar esta afirmação.
A sociedade está apenas tomando conhecimento de questões como as que interligam
saúde, alimentação, fazendas e escolas. A parte mais difícil dessa empreitada, na
minha visão – a empreitada com a qual estamos realmente envolvidos – é a que diz
respeito à educação dos adultos. As crianças costumam entender imediatamente as
ligações a que estamos nos referindo – e percebem rapidamente as incongruências
quando, por exemplo, têm aulas sobre preservação e, em seguida, têm as suas
refeições servidas em bandejas descartáveis de isopor no restaurante. Os adultos
costumam demorar mais para adquirir uma perspectiva sistêmica integrada,
começando por ter que desaprender grande parte do que pensam que sabem
(EVANS, 2006, p. 293).

Os adultos, em geral, têm seus interesses mais definidos que acabam por dificultar a
compreensão de novos conhecimentos e tomadas de decisão. Os jovens estão mais dispostos a
explorar as novidades, aprender e internalizar conteúdos provindos do ambiente educativo.
Contudo, não é satisfatório falar dos problemas ambientais e contemplar a natureza, como se
expressa Carneiro (2002). É preciso vivenciar no cotidiano escolar as experiências que
demonstrem na prática, modos de trabalhar coletivamente os hábitos, atitudes e
comportamentos. As práticas ambientais, quando assumem um caráter universal, não deixam
de considerar as abordagens que conflitam entre o todo e as partes, compreendendo a
realidade complexa (THIESEN, 2008).
Os professores podem organizar debates e práticas para discutir o papel social dos
meios de comunicação, políticas, normas e conceitos de consumo e consumismo e oportunizar
atividades significativas para os estudantes permeadas por suas experiências de vida, as quais
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não devem ser ignoradas. A escola, ao rever o seu ambiente, sua estrutura, sua forma de se
comunicar, pode repensar os valores e as prioridades ambientais locais.
Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade
descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e
dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos
que oferecem à saúde das gentes. Por que não há lixões no coração dos bairros
ricos? (FREIRE, 1996 p. 30).

A educação é uma forma de intervir no mundo do cidadão, na formação integral e no
estímulo à busca permanente pelo saber. A função da escola é contribuir para que o estudante
reflita sobre sua realidade e a modifique, pautando-se no bem comum. Além de ser artífice de
sua aprendizagem, o estudante é instigado à curiosidade, imaginação, intuição, diálogo e
indagação. É no exercício do que Freire (1996, p. 125) chamou de “curiosidade
epistemológica indispensável à produção do conhecimento” que a escola pode trabalhar, por
meio da pesquisa e do debate, as questões de consumo, os limites, os impactos da ação
humana na natureza, sociabilidade, competências, valores, responsabilidade, autonomia,
cidadania, modernidade, a interdisciplinaridade, apesar da disciplinaridade dos currículos.
Toda transmissão de conhecimento termina sendo, se for conhecimento mesmo, um
ato de criação de sentidos, de algo novo, de um sujeito humano novo. Todo aprender
escolar pode ser um apreender-nos. Não apenas um ato de ler o mundo, o livro, o
espaço, a natureza, a vida, mas de ler-nos e entender-nos nesse mundo. Na história.
Todo ensino-aprendizagem escolar termina sendo uma leitura do humano que há no
outro, no professor, nos autores ou no aluno. Comunicamos letras e ciências
humanas, carregadas de culturas, valores, interesses, imagens do humano.
Queiramos ou não comunicamos nossos valores, conceitos e preconceitos, nossos
sentidos de ciência, da vida, do ser gente. Nos comunicamos. Nos revelamos
(ARROYO, 2014, p. 252).

Os movimentos sociais que permeiam a coletividade adentram os espaços escolares e
promovem o “repensar com profundidade a concepção que temos de educandos, de ser
humano e de seus direitos” (ARROYO, 2014, p. 75). Se não houver uma construção coletiva
para a busca de um ambiente melhor para a vida, arrisca-se a ficar estagnado nas hipóteses de
que outras pessoas não possuem consciência ambiental, e na falta de multiplicação de valores,
como controle, moderação, contenção, frugalidade e comedimento. O desenvolvimento de
uma compreensão integrada da realidade global e das relações que as pessoas constituem
entre si e com a natureza passa pela multidisciplinaridade167, devendo abordar aspectos
ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos.

167

A multidisciplinaridade pode ser compreendida como análise, avaliação e definição de um objeto sob vários
olhares de diferentes disciplinas, considerando seus saberes, sem estabelecer contato com os saberes diferentes.
Não há articulações entre diferentes opiniões acerca do mesmo assunto e nem intenção de se estabelecer relações
diretas e integrativas entre as diversas disciplinas (PORTAL EDUCAÇÃO, 2016).
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Há um desafio pelo fortalecimento de “uma educação para a cidadania ambiental
convergente e multirreferencial [que] se coloca como prioridade para viabilizar uma prática
educativa que articule de forma incisiva a necessidade de enfrentar, concomitantemente, a
crise ambiental e os problemas sociais” (JACOBI, 2012, p. 30). A realidade, no espaço
escolar, ao ser problematizada pode vir a provocar o pensamento crítico acerca das
transformações da sociedade, em todos os seus domínios. As dúvidas, os impasses, as
interrogações são necessários, qualificam e habilitam as pessoas a articular teorias e práticas
de ação local em um mundo global.

4.4.1 Consumo e Educação Ambiental
A ONU preconizou as ações de EA no mundo. Como disparador desse movimento
pode-se citar a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano que ocorreu em junho
de 1972, na cidade de Estocolmo. As discussões permearam a preocupação com a vida
humana e a garantia dos recursos naturais para esta espécie. Na ocasião, houve ênfase nos
problemas como poluição do ar, do solo e da água. A Carta de Belgrado, documento
elaborado por conta do Seminário Internacional de Educação Ambiental realizado na cidade
de Belgrado, na Sérvia, em 1975, representa um marco para o início da implantação da EA.
Em suas diretrizes consta que a EA deve considerar o meio ambiente em sua totalidade, ser
contínua, permanente e interdisciplinar, buscando alcançar seis objetivos:
1 – Tomada de consciência e sensibilização em relação ao meio ambiente e aos
problemas; 2 – Conhecimentos voltados para o desenvolvimento de uma
compreensão básica do meio ambiente em sua totalidade, dos problemas associados
e da presença e função da humanidade neles, o que implica em responsabilidade
crítica; 3 – Atitudes baseadas em valores sociais e em profundo interesse pelo meio
ambiente que os impulsione a participar ativamente na sua proteção e melhoria; 4 –
Aptidões necessárias para resolver os problemas ambientais; 5 – Capacidade de
avaliação de medidas e de programas de educação ambiental em função dos fatores
ecológicos, políticos, sociais, estéticos e educativos; e 6 – Participação no sentido
de responsabilidade e de tomada de consciência da urgente necessidade de prestar
atenção aos problemas ambientais, para assegurar que sejam adotadas medidas
adequadas (FIOS DE GAIA, 2018, não p.).

Embora a Carta trouxesse objetivos modernos e necessários para a época, os mesmos
não foram suficientes para promover mudanças. Mais tarde, em 1977, ocorreu a Conferência
Intergovernamental sobre a Educação Ambiental, em Tibilisi. Entre os debates do evento,
definiram-se objetivos e estratégias para a Educação Ambiental a qual deve “desempenhar
uma função capital com vistas a despertar a consciência e o melhor entendimento dos
problemas que afetam o meio ambiente. Essa educação deverá fomentar a formação de

125

comportamentos positivos em relação ao meio ambiente, bem como a utilização dos recursos
existentes pelas nações” (BRASIL, 2017, não p.).
Na referida declaração consta que a EA deve fornecer os conhecimentos necessários
para a compreensão dos fenômenos naturais, pautando-se em valores éticos, econômicos e
estéticos, a fim de favorecer o desenvolvimento de comportamentos que considerem a
preservação ambiental.
No Brasil, a preocupação com o meio ambiente e com a Educação Ambiental aparece
na Constituição Federal de 1988, no artigo 225, no qual consta que “todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e
preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).
As nações foram convidadas a incrementar seus currículos escolares com a EA, e
outros eventos e documentos deram ênfase à educação e aos padrões de consumo, como a Rio
92 e a Agenda 21. Na Agenda 21, a promoção da compreensão de que o consumo deve ser
sustentável é um dos seus objetivos.
A fim de que se atinjam os objetivos de qualidade ambiental e desenvolvimento
sustentável será necessário eficiência na produção e mudança nos padrões de
consumo para dar prioridade ao uso ótimo dos recursos e à redução do desperdício
ao mínimo. Em muitos casos, isso irá exigir uma reorientação dos atuais padrões de
produção e consumo, desenvolvidos pelas sociedades industriais e por sua vez
limitados em boa parte do mundo (BRASIL, 2018, p. 35).

Segundo o referido documento, a participação dos jovens nas tomadas de decisões
sobre o meio ambiente e o desenvolvimento é decisiva para sua implementação. Seu
engajamento pode ter início no ensino formal que deverá servir de fundamento para a
avaliação dos problemas do desenvolvimento sustentável. “O ensino tem fundamental
importância na promoção do desenvolvimento sustentável e para aumentar a capacidade do
povo para abordar questões de meio ambiente e desenvolvimento” (BRASIL, 2018, p. 429).
Para tanto, é necessário que as atividades sejam dinâmicas, além de integrar “todas as
disciplinas e empregar métodos formais e informais e meios efetivos de comunicação” (ibid.,
p. 430).
A Rio 92 constituiu-se como um marco dos movimentos ambientalistas no mundo e
proporcionou que outros eventos ocorressem. Em Brasília, foi realizada, em 1997, a I
Conferência Nacional de Educação Ambiental. Do evento, resultou a Declaração de Brasília
para a Educação Ambiental, um documento que reafirmou a EA como uma possibilidade de
fomentar mudanças por meio de programas comunitários que venham a orientar a população
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para a preservação ambiental. O compartilhamento de responsabilidades, seja por meio de
ações governamentais ou da iniciativa privada, permeou os discursos do evento.
Segundo Chayb (1997, p. 1), “a iniciativa de realizar a I Conferência Nacional de
Educação Ambiental - I CNEA surgiu em Outubro/96, com a criação do Grupo de Trabalho
de Educação Ambiental, no âmbito do MMA, em resposta a antigos anseios das instituições
governamentais envolvidas”. Na Conferência, cinco temas tiveram destaque: Educação
Ambiental e as vertentes do desenvolvimento sustentável; Educação Ambiental formal: papel
e desafios; Educação Ambiental no processo de gestão ambiental; Educação Ambiental e
políticas públicas; e Educação Ambiental, ética e formação de cidadania: educação,
comunicação e informação da sociedade (BRASIL, 2018).
No mesmo ano em que aconteceu a Conferência em Brasília, houve o lançamento dos
Parâmetros Curriculares Nacionais168 (PCN’s), que vieram com o intuito de promover a
transversalidade dos conteúdos (ética, meio ambiente e sexualidade) colaborando para
flexibilizar as abordagens nos componentes curriculares, respeitando as diferenças culturais
existentes em um país de grandes dimensões como o Brasil (CHAVES; SILVA, 2018).
O conjunto de volumes dos PCN’s constituiu-se em um marco para a educação
nacional, pois possibilitou tratar de temas que, por vezes, não encontravam lugar nos
currículos. Além disso, contribuiu para a introdução de discussões voltadas para os direitos
humanos, direito a um ambiente saudável, sexualidade, trabalho, meio ambiente, consumo e
diversidade cultural. Diante disso, conceitos como transversalidade e interdisciplinaridade se
tornaram mais comuns nos estabelecimentos escolares que passaram a privilegiar as
abordagens não disciplinares dos conteúdos curriculares, o que demanda um constante
renovar das metodologias (BRASIL, 1998).
Os PCN’s constituem-se em um disparador para tratar de temas transversais,
oportunizando trabalhar a compreensão integrada e as múltiplas relações em sintonia com as
realidades socioeconômicas, culturais, ambientais e políticas de grupos sociais, possibilitando
novos entendimentos e percepções sobre as relações do ser humano com o ambiente e
promovendo novas formas de pensar o consumo. Contudo, somente os PCN’s não foram
suficientes para incrementar a EA nos currículos escolares e, em 1999, houve a promulgação
de uma lei específica para esta demanda.
168

Os Parâmetros Curriculares Nacionais: apresentação dos temas transversais e ética (BRASIL, 1998, p. 7),
trazem como objetivos para o ensino fundamental, que os estudantes sejam capazes de se perceberem
integrantes, dependentes e agentes transformadores do ambiente, identificando seus elementos e as interações
entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente.
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Com o objetivo de garantir a democratização das informações ambientais, a instituição
da Política Nacional de Educação Ambiental contemplou práticas sociais para a formação de
valores, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências individuais e coletivas. A norma
recomenda que as atividades pedagógicas para enfrentar os conflitos gerados pela
modernidade sejam desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar (BRASIL,
1999).
Na Lei Federal nº 9.795, de 1999, a EA é definida como processos por meio dos quais
o indivíduo e a coletividade constroem e disseminam valores sociais, saberes e
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que favorecem a conservação do meio
ambiente, bem considerado de uso comum do povo, essencial à manutenção da qualidade de
vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). Na lei, em seu artigo 5º, consta que a EA deve
promover o “desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente, em suas
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais,
políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos” (BRASIL, 1999, não p.).
A reflexão sobre os problemas ambientais não se exaure, uma vez que da natureza
depende a manutenção de todas as formas de vida do Planeta. Logo, a norma indica
possibilidades de alcançar uma sintonia entre a satisfação das necessidades e os desejos de
consumir, por meio da construção de valores, conhecimentos, habilidades e atitudes para o
uso dos bens comuns provindos da diversidade da natureza. A EA desempenha papel
estratégico e fundamental de alavancar mudanças culturais necessárias para atingir uma
afinidade entre a natureza e a vida moderna.
As potencialidades apontadas para a EA no processo de ensino e aprendizagem podem
ser transformadoras a ponto de auxiliar as pessoas a compreenderem as complexidades
presentes na sociedade e no meio ambiente. No que diz respeito aos modos de consumo, pode
interferir na responsabilidade e nos compromissos com a coletividade. Desta forma,
compreende-se que a EA não trabalha somente com temas ligados à flora e à fauna, mas
também com valores que produzem condições suficientes para formar o cidadão da era
planetária que reconhece a necessidade de mudar hábitos de consumo inadequados à
conservação e preservação do meio ambiente.
Sendo o consumo uma forma suprir necessidades, expressar-se individualmente e
inserir-se em grupos sociais, a EA faz-se fundamental na clarificação dos impactos ambientais
causados pelo consumismo e suas consequências para a vida das pessoas. Ela pode vir
acompanhada da educação financeira, sexual, tecnológica e de outras que possam contribuir
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para o desenvolvimento de atitudes, valores, sentimento de pertença, compreensão do
conceito de equidade, respeito à diversidade cultural, étnica e social, e valorização dos
serviços prestados pelo meio ambiente. Contribui para a formação de cidadãos mais
conscientes dos limites da natureza e de seus próprios limites.
É relevante compreender a EA como um processo educativo, cujas atividades
necessitam de fundamentação teórica para serem desenvolvidas, além de estratégias
adequadas para o fortalecimento de suas potencialidades, considerando:
O envolvimento de professores, alunos, direção, funcionários e a comunidade, como
maneiras de se construir democraticamente a práxis educativo-ambiental e a
Educação permanente e ao longo da vida com a comunidade escolar; ampliar a
discussão nacional sobre o meio ambiente, as finalidades da Educação Ambiental,
envolvendo as demais secretarias do MEC, outros coletivos e Conselhos de
trabalhadores em Educação, no que se refere à organização curricular da
transversalidade e interdisciplinaridade da Educação Ambiental; a mobilização para
o debate participativo, o acesso à informação, aos conhecimentos e saberes
ambientais, por meio da promoção de encontros, seminários e conferências com
professores e alunos; e a elaboração e distribuição de materiais paradidáticos [...]
(TRAJBER; MENDONÇA, 2007, p. 13).

A EA exerce função social, histórica, política e ambiental e “é uma maneira de levar
pessoas a entenderem como estão diretamente ligadas ao meio onde estão, a perceberam como
usam os recursos naturais cotidianamente
recursos

para

e

a

notarem

como

dependem

desses

sobreviverem.” (SANTOS et al, 2017, p. 158). Além disso, a EA pode

colaborar no sentido de expor as decorrências do consumo consciente, o que não seria
somente propagar lutas contra a produção e o consumo descontextualizadas das necessidades
do indivíduo (CHAVES; SILVA, 2016).
Existe uma série de correntes filosóficas que abordam a EA, as quais podem absorver
as questões do consumo e do consumismo. No decorrer dos anos, os estudiosos e ativistas
foram construindo e propondo práticas pedagógicas diversificadas com características
específicas que as distinguem, embora não sejam excludentes entre si. O Quadro 4 apresenta,
de forma sucinta, as principais correntes da Educação Ambiental, segundo Sauvé (2005):

CORRENTES

1 Naturalista

2 Conservacionista

3 Resolutiva

QUADRO 4 - CORRENTES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
CONCEPÇÕES
OBJETIVOS
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
DE MEIO
AMBIENTE
Natureza
Ligação com a Reconhecimento dos valores intrínsecos da
natureza
natureza, seu funcionamento e sua relação
com a educação
Recurso
Conservação
da Concentra-se na conservação dos recursos
natureza
naturais e na educação para o consumo
sustentável.
Problema
Resolução
de Propõe a modificação de comportamentos
problemas
para a resolução de problemas ambientais.
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CORRENTES

4 Sistêmica

CONCEPÇÕES
DE MEIO
AMBIENTE
Sistema

5 Científica

Estudo

6 Humanista

Meio de vida

7 Ética

Valor

8 Holística

Totalidade

9 Biorregionalista

Pertencimento

10 Práxica

Ação/reflexão

11 Crítica

Transformação

12 Feminista

Solicitude

13 Etnográfica

Território

14 Ecoeducativa

Interação

15 Sustentável

Compartilhamento

OBJETIVOS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Análise e síntese
para tomadas de
decisões
Conhecimentos
científicoambientais
Conhecimento do
meio em que se
vive
Desenvolvimento
de valores éticos e
morais
Compreensão das
múltiplas
dimensões
ambientais
Conhecimento do
meio ambiente local

Possibilita a compreensão de diferentes
sistemas ambientais e suas relações
biofísicas e sociais.
Abordagem com rigor científico das
realidades e problemáticas ambientais,
identificando as relações de causa e efeito.
Utiliza-se da correspondência do meio de
vida à suas dimensões histórica, cultural,
política, econômica e estética.
Considera
o
antropocentrismo,
o
biocentrismo, o sociocentrismo e o
ecocentrismo em suas abordagens.
Explora a totalidade de cada ser nas
diversas realidades e na rede de relações
que os une na complexidade de seu ser-nomundo.
Centra a educação ambiental no
desenvolvimento de sentimentos de
pertença ao meio local ou regional.
Enfatiza a aprendizagem na ação, pela
ação e para seu aprimoramento
Analisa as dinâmicas sociais baseadas nas
realidades e problemáticas ambientais

Aprendizagem pela
prática
Transformação das
realidades
socioambientais
Integração
de
valores feministas
ao meio ambiente
Compreensão
da
relação
da
dimensão cultural
com
o
meio
ambiente.
Formação do ser no
meio ambiente

Propõe o restabelecimento de relações
harmônicas com a natureza, em especial,
entre homens e mulheres.
Considera a cultura de referência das
comunidades e suas diferentes relações
com o meio ambiente.

Percebe o meio ambiente como uma esfera
de
interações
essenciais
para
a
ecoformação ou para a ecoontogênese 169.
Propõe o desenvolvimento econômico que
considere a conservação dos recursos
naturais os utilizando de forma racional.

Promoção
de
desenvolvimento
econômico, social e
ambiental
sustentável
FONTE: SAUVÉ (2005). Organizado pela pesquisadora (2018).

Ao observar a diversidade de correntes apresentada pela autora, no Quadro 5, pode-se
inferir que existem muitas maneiras de abordar a EA, e que elas podem se conformar às
diversas áreas do conhecimento. As abordagens permitem reafirmar o papel da EA enquanto
propagadoras de saberes desenvolvidos para proporcionar momentos de reflexão sobre
consumo e meio ambiente, reconhecendo valores para a preservação da vida e dos elementos
da natureza.

169

Desenvolvimento e alterações biológicas do indivíduo, desde o seu nascimento até seu desenvolvimento final.
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Assim, as diferentes correntes da EA possibilitam que cada realidade ambiental e
cultural adote aquela que mais convier para a solução de problemas e tomadas de decisões.
No entanto, Loureiro (2005) critica a postura de educadores ambientais que trabalham
somente com os processos vivenciais e comportamentais isolados das mediações sociais,
coletivas, sociopolíticas e societárias. Para Perrenoud (2013), a educação exige que se tenha
conhecimento científicos que se conectem com o mundo.
Para que se possa compreender a escassez dos recursos naturais, o aquecimento
global, a poluição e a geopolítica energética. Tais conhecimentos não se limitam às
ciências naturais, abrangendo também a psicologia e as ciências sociais, pois o
desenvolvimento sustentável impõe novos comportamentos que geram resistências,
obrigam a sacrifícios ou dificultam a vida cotidiana (PERRENOUD, 2013, não p.).

A não transversalidade das áreas científicas dificulta a resolução de problemas
complexos como transformação de matérias-primas, contradições do consumo e da
descartabilidade, produção de resíduos e a capacidade de suporte do Planeta. As diretrizes
curriculares e o processo de ensino e aprendizagem quando dinâmicos e não afastados de
visões de conservação e preservação, aproximam-se mais das necessidades, interesses e
problemas socioambientais.
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5 PERSPECTIVAS DO CONSUMO, NEUROCIÊNCIA E MARKETING
Neste capítulo, apresenta-se como o comportamento dos consumidores está
influenciado pela oferta de produtos, por estratégias de marketing e pelos resultados das
pesquisas da neurociência. Esta ciência multidisciplinar estuda do sistema nervoso, em
especial o campo da neurociência comportamental, que se ocupa dos pensamentos, das
emoções, fala, gestos e outros. O ato de comprar pode ser explorados por empresas em
função das novidades em tecnologias e marketing e as decisões e os argumentos para
justificá-lo podem estar atrelados a compulsão por compras, depressão, endividamento e
infelicidade.

5.1 CONSUMO E OS MODOS DE COMPORTAMENTO
O processo de industrialização do século XX trouxe mudanças radicais nos
comportamentos das pessoas e na forma como o mercado promove as vendas de produtos.
Itens como a marca, a qualidade e a durabilidade do produto têm importância na decisão de
compra. Porém, o preço pode converter, desviar e modificar as tomadas de decisão. Os
consumidores, ao escolherem os produtos que serão comprados, nem sempre levam em
consideração a real necessidade do objeto ou serviço, comprando muitas vezes por impulso.
Solomon (2016), explica que há quatro agrupamentos de estilos de consumidor: os que são
sensíveis ao preço; os que buscam variedade; aqueles que são fiéis às marcas; e os que
buscam informações.
De posse de informações e, tendo em vista a diversidade de produtos disponíveis e a
semelhança entre deles, os profissionais do marketing pesquisam, estudam e buscam garantir
o permanente ciclo de vendas. Até meados dos anos 1950, o objetivo do marketing se
restringia a promover a divulgação dos produtos, torná-los conhecidos e apresentá-los ao
público que pudesse consumi-los. Com as mudanças advindas dos meios de produção e com a
intensificação do uso de tecnologias embarcadas nos produtos eletroeletrônicos, os
profissionais do marketing deixaram de promover a venda de alguns produtos e se tornaram
especialistas em criar identidades de marcas e grifes170.
Uma vez que a marca se torna sinônimo do produto e ganha a confiança dos
consumidores, é preciso inovar a cada relançamento de peças e artigos, por vezes, muito
semelhantes. “A marca do produto criado era quase um sinônimo dele próprio, ou seja, Ford
representava carros; Kodak, fotos e câmeras fotográficas; Xerox, máquinas copiadoras;
Utiliza-se “marca” para referir-se à empresa produtora e “grife” para denominar seu criador, estilista ou
designer.
170
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General Eletric, lâmpadas e eletrodomésticos; e assim por diante” (SILVA, 2014, p. 28). Na
visão de Serralvo (2009), os consumidores tornam-se fieis às marcas que se constituem em
um fator diferencial de competitividade das empresas.
É notório que [...] as marcas assumem, na maioria das vezes, importância
determinante no estabelecimento da relação de prazer com o consumo. No fundo, as
marcas representam a promessa do bem-estar, a garantia de que o prazer em
consumir determinado produto ou serviço vai efetivamente ocorrer após a compra e
a posse do bem (SERRALVO, 2009, p. 103).

Ao comprar marcas, o consumidor paga por aquilo que elas simbolizam. Por vezes, o
produto mais caro não é o que tem mais qualidade, ou que melhor atenderá uma determinada
necessidade. Para garantir o ciclo de vendas, as marcas investem em “diferenciais”, criando
patentes provindas de pequenas mudanças, além de imagens de prestígio e prazer para a
aquisição de artefatos. Essa estratégia pode fidelizar os clientes e formar um seleto grupo de
usuários da marca. Dois exemplos que retratam essa situação são as filas nas lojas para
comprar em primeira mão e para arrematar estoques de fim de ano. Em novembro de 2017,
milhares de pessoas formaram filas nas lojas para garantir a aquisição do iPhone X.
Vídeos e fotos publicados no Twitter mostravam guardas de segurança organizando
a fila do lado de fora da loja Apple Orchard Road, em Cingapura. Em Sidney, os fãs
usavam cadeiras de praia e outros vendiam lugares na fila, poucas horas antes do
horário programado para o início das vendas na região. A fila do lado de fora da
Ginza Apple Store, em Tóquio, se estendeu por mais de duas quadras. Em Londres,
os funcionários da Apple comemoraram quando os primeiros clientes saíram da loja
depois de comprarem o novo aparelho (GURMAN, 2018, não p.).

Esses comportamentos são incentivados pelas empresas que anunciam a data e hora do
lançamento do produto, com a intenção de gerar necessidade e desejo nas pessoas. Forma-se
uma espécie gueto de consumidores da marca que exibem o status de proprietários do objeto,
seja usando o produto, um adesivo ou outro produto que faça alusão à marca, como um copo
com o símbolo da Harley Davidson, por exemplo. “A realidade da persuasão comercial
mudou: já não basta inspirar confiança, divulgar e fazer memorizar um produto – é preciso
mitificar a marca e fazer o consumidor apaixonar-se por ela” (LIPOVETSKY, 2015, p. 82).
Os publicitários tiram proveito das mazelas humanas para transformar os produtos em
soluções para problemas.
Aumento dos fracassos pessoais “febre compradora”, consumo “bulímico”, compras
impulsivas: nenhuma destas “patologias” é desprovida de ligação às solicitações da
publicidade e as de sentimento de urgência que esta desencadeia. Tal seria a
“tirania” da ordem publicitária que, propagando uma cultura da satisfação imediata
dos desejos, acabaria por desestruturar a organização psíquica dos consumidores,
por desarmar o homem sujeito à expectativa e à frustração, por privá-lo de
distanciamento entre o seu ser e as seduções do mercado (LIPOVETSKY, 2015, p.
153).
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Com o lançamento de inovações, nem sempre relevantes, e com tempo de vida
programado, as vendas são impulsionadas e os modelos anteriores ganham aspectos de
velhos, ultrapassados e inadequados às tecnologias digitais. A chamada obsolescência
planejada ou programada, faz com que os produtos durem menos e o descarte aumente. As
pessoas justificam a durabilidade de produtos comparando os novos aos anteriores: “no meu
tempo uma geladeira durava mais de 20 anos”, ou “antigamente, a gente não ficava trocando
de carro a toda hora”. Há fabricantes que informam em embalagens ou manuais o tempo de
duração do produto ou quando será necessário fazer a troca ou manutenção.
Contudo, há produtos em que essas informações não estão descritas e sabe-se pelo
senso comum que o objeto não durará muito ou será necessário atualizá-lo. Um exemplo é o
smartphone que a cada lançamento das diversas marcas disponíveis no mercado, gera a
necessidade de outro aparelho mais moderno, com novas funções e mais rápido.
Moraes (2015, p. 72) define a obsolescência planejada como “a redução artificial da
durabilidade dos bens de consumo, para que induza os consumidores a adquirirem produtos
substitutos antes do necessário”. Esse procedimento, embora nem sempre explícito, é
incorporado no processo de desenvolvimento dos produtos. “Tem-se que esta estratégia,
surgida já no final do século XIX, vem sendo indiscriminadamente praticada [...] até os dias
atuais” (ibid., p. 73).
O desejo de consumo pode ser estimulado de várias formas, seja pela obsolescência
planejada ou pelo que Philip Kotler171 chamou, em 1972, de Marketing Societal que consiste
em uma orientação que visa promover satisfação e bem-estar ao consumidor, bem como
garantir os lucros das empresas. Os produtos são apresentados em sua robustez,
“durabilidade” e prestígio, de forma a convencer que o comprador terá satisfação ao obtê-los,
tornando-se fiel às marcas. O dilema do marketing, pressionado pelo consumerismo, segundo
Kotler, é que ao fornecer ao consumidor unicamente o que lhe satisfaz, ele não gera uma série
de outros produtos desnecessários. Fabricar produtos saudáveis que ninguém queira comprar
também não traz lucro para a empresa (ZÜLZKE, 1991).

171

Professor norte-americano considerado o quarto maior conselheiro de negócios pelo Financial Times (atrás de
Jack Welch, Bill Gates e Peter Drucker). Já prestou consultoria a grandes empresas, como IBM, Michelin, Bank
of America, General Electric e Motorola - nas áreas de marketing, planejamento e organização. Para ele, o
processo de venda pode ser dividido em seis etapas: prospectar clientes, entender as necessidades do públicoalvo, desenvolver soluções, fazer a proposta, negociar contratos e fechar a venda. As três primeiras devem ser
feitas pelo profissional de marketing, e as últimas pelo departamento de vendas. O objetivo principal de um
empreendedor é o lucro, mas a busca pelo dinheiro não pode ser a única meta. Para ele, “consciência ambiental,
ética e respeito pela lei não devem ser deixados de lado ao construir a sua marca” (LIRA, 2016, não p.).
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A obtenção de lucros é o grande objetivo das empresas e para obtê-los é preciso
vender. Para isso, os profissionais do marketing estão atentos às datas comemorativas, às
diferentes composições familiares, normas, redes sociais, aos movimentos políticos, e aos
diferentes papeis desempenhados pelas pessoas em cada fase da vida. Solomon (2016) utiliza
o exemplo de alguém que esteja tentando conquistar uma pessoa ou um emprego. Seus
anseios o levarão a comprar artigos ou serviços para que sua conquista se efetive. Os produtos
podem ser flores, bombons, uma gravata nova ou uma caixa de charutos. Essas necessidades
de ocasião são oportunidades de vendas e o varejo procura estar sempre pronto para atender o
consumidor que poderá comprar à vista ou a prazo utilizando seu dinheiro de plástico, o
cartão de débito e crédito.
O cartão de crédito, associado às despesas, ativa certos comportamentos ou
cognições que conduzem a querer gastar, a gastar mais ou a aumentar a
probabilidade de gastar. Ora, a consequência direta desse efeito é a diminuição do
tempo consumido na tomada de decisão. A visão de uma representação de cartão de
crédito parece agir não somente como um sinal desencadeador de motivação de
compra e da percepção de seu poder de despesa, mas também como um estímulo
condicional. O pagamento por cartão de crédito é, com efeito, reforçado por estados
efetivos elementares, em geral positivos, o que favorece uma busca desse prazer
posteriormente. A visão do cartão de crédito permitiria a obtenção desse reforço
(GUÉGUEN, 2010, p. 63).

O acesso ao crédito, por meio de cartão, boleto, empréstimo ou promissórias permite
que as pessoas comprem e paguem em parcelas, acreditando que não existem juros e
correções monetárias. Essa diluição do valor total do bem adquirido dá, no ato da compra, a
impressão de que não se está pagando pelo produto em espécie ou de que é mais fácil para
pagar. Com a ampliação do crédito, as pessoas podem acessar produtos e serviços com preços
mais elevados que seus poderes de compra. Artigos que antes eram considerados como de
luxo ou inacessíveis, podem ser adquiridos em longas “suaves” prestações. Esses
compromissos estão atrelados às prioridades e aos ganhos.
Há pessoas que estabelecem metas e fazem planejamentos de longo prazo e há outras
que não conseguem se organizar financeiramente, tornando-se vulneráveis à oferta de
produtos. Bauman (2011) observa que as empresas buscam que os indivíduos venham a
desejar fazer o que o sistema almeja que façam, quer o consumidor necessite ou não.
Vivemos hoje numa sociedade global de consumidores, e os padrões de
comportamento de consumo só podem afetar todos os outros aspectos de nossa vida,
inclusive a vida de trabalhador e de família. Somos todos pressionados a consumir
mais, e, nesse percurso, nós mesmos nos tornamos produtos nos mercados de
consumo e de trabalho (BAUMAN, 2011, p. 64-65).

Para além das necessidades, Bauman (2011) chama a atenção para o consumo
ostensivo que, segundo ele, seria a exibição das riquezas para humilhar as demais pessoas que
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não têm as mesmas condições financeiras. Estes consumidores que compram, muitas vezes
sem necessidade, e apenas para ostentar prestígio, reverência social e poder, são seres que
possuem uma mente consumista que não conseguem estabelecer o limite entre o razoável e a
ostentação e podem acabar se endividando. O autor explica que é possível que as pessoas
expostas “à lógica dos mercados de bens de consumo e [deixadas] a suas próprias escolhas, se
deparem com uma inversão na relação de poder entre os princípios do prazer e da realidade”
(BAUMAN, 2011, p. 56).
Lipovetsky (2015, p. 10) chama a atenção para o fato de o “espírito do consumo” ter
se infiltrado nas relações humanas como a “a família e a religião, a política e o sindicalismo, a
cultura e o tempo disponível”. O autor observa que o que está à venda não é o produto, mas
um modo de vida e valores que possam desencadear emoção.
Estabelecer limites entre o que é necessário e supérfluo, o que se pode comprar e pagar
e o que causará endividamento, é uma atitude que precisa ser aprendida e exercitada. No
entendimento de Bauman, na sociedade de consumo tudo é uma questão de escolha, exceto a
compulsão por compras que evolui até se tornar um vício172. “A ação de escolher é mais
importante que a coisa escolhida, e as situações são elogiadas ou censuradas, aproveitadas ou
ressentidas, dependendo da gama de escolhas que exibem” (BAUMAN, 2014, p. 112).
Por vezes, as pessoas estão tão imersas nos atos de compra que o fazem de maneira
não planejada, sem reflexão sobre os desdobramentos futuros. As razões deste comportamento
são atribuídas aos meios de comunicação em massa, estratégias de marketing e propaganda
que estariam incitando o consumo. Por outro lado, “as ofertas de bens e a indução publicitária
de uma compra não são arbitrárias” (CANCLINI, 2010, p. 61). Segundo o autor, o ato de
consumir não é impensado, uma vez que o consumidor escolhe e reelabora o sentido social
que pode constituir uma outra forma de ser cidadão. Contudo, a oferta de produtos é grande e
contínua, penetrando na vida das pessoas mesmo que não queira ou não autorizem. Restam o
discernimento e o conhecimento para resistir aos apelos de consumo.

5.1.1 Técnicas de marketing para incrementar o consumo
Regularmente, as empresas e os consumidores interagem, presencial e virtualmente,
para aludir marcas, clientes, durabilidade, necessidades e impulsos, baseadas em informações.
As empresas utilizam-se de estudos, pesquisas e experiências sobre o comportamento do
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Segundo Solomon (2016), vício em consumo refere-se à dependência fisiológica ou psicológica por produtos
ou serviços.
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consumidor e do mercado, dos processos envolvidos no ato de escolher, comprar, usar e
descartar os produtos.
Solomon (2016), ao estudar o comportamento do consumidor, observa que há
processos ocultos envolvidos no ato de comprar. As empresas de marketing, providas de
dados sobre os perfis dos consumidores decidem as técnicas que serão utilizadas para obter
sucesso, tais como: levar três e pagar dois, anunciar promoções diária, semanal e quinzenal,
limites de produtos no estoque, garantir preço mais baixo que o da concorrência, entre outras.
Os profissionais do marketing planejam ações e traçam metas de vendas a partir de
demandas e de coleta de dados. O marketing dito tradicional busca valorizar os argumentos
racionais e funcionais dos produtos, já o marketing sensorial ou experiencial tem como foco
divulgar e vender os produtos sensibilizando e emocionando o possível comprador
(LIPOVETSKY, 2015). O autor observa que o marketing sensorial se utiliza de “iniciativas
que proporcionam aos consumidores experiências afectivas, imaginativas e sensoriais. [Além
disso], procura aperfeiçoar as qualidades sensíveis, tácteis e visuais, sonoras e olfactivas dos
produtos e dos espaços de venda” (ibid., p. 39).
Há a promoção, no retromarketing, de “marcas afectivas que actuem sobre a nostalgia
dos consumidores. [...] Os indivíduos procuram reencontrar as impressões da sua infância
através da oferta do mercado; jogam abertamente com o passado, surfam nas marcas do
passado e de todas as idades da vida” (LIPOVETSKY, 2015, p. 63). O marketing busca
atingir o consumidor naquilo que lhe é mais precioso. Para alguns consumidores pode ser a
vida, para outros a beleza, o sucesso dos filhos. Por fim, é preciso mirar e acertar todas as
possibilidades e concluir a venda, afagando os egos hedonistas.
Na sociedade consumista, o modo ser de existir é desestimulado de todas as
maneiras, pois ser não demanda consumo nem a obtenção de lucro. Uma pessoa
satisfeita com sua aparência, com seu ofício, com seus afetos e seus valores éticos
não necessita consumir (de forma abusiva e/ou compulsiva) cosméticos, cirurgias
plásticas, namorados e/ou namoradas ‘da hora’ ou títulos de bons cidadãos em
instituições de visibilidade social (SILVA, 2014, p. 20).

Guéguen (2010), apresenta em seu livro “Psicologia do consumo”, os resultados de
várias pesquisas que foram realizadas entre a década de 1960 e o início dos anos 2000 sobre o
comportamento do consumidor diante de diferentes estímulos. Foram realizados testes sobre
como o consumidor se comporta dentro de lojas, restaurantes e supermercados ao som de
músicas agitadas, lentas, em volume alto ou baixo e sua influência nas vendas. Os
pesquisadores observaram, por exemplo, que os consumidores tendiam a fazer compras mais
rápido ou a comer mais depressa ao som alto de músicas mais agitadas, ao passo que ao som
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de músicas mais tranquilas, as pessoas permaneciam mais tempo no estabelecimento e,
consequentemente, consumiam mais. Outro recurso observado foi a iluminação das lojas.
A luz tem impacto sobre o comportamento dos clientes. Uma luz suave diminui a
venda de garrafas, mas favorece a venda de vinhos mais caros. Compramos menos
vinhos, mas aqueles que são comprados são mais caros. Um ambiente semelhante à
penumbra de uma adega parece favorecer a compra de vinhos de maior valor. [...]
De acordo com o que o vendedor tem em mente, o que ele vende ou procura vender,
seria apropriado modular os diferentes ambientes a fim de afetar diferente o
comportamento dos clientes (GUÉGUEN, 2010, p. 160).

Além da música e da iluminação, o autor cita ainda a técnica do engodo, uma técnica
de anunciar produtos com poucas unidades em estoque. O cliente, ao buscar por um produto
anunciado e não o encontrar por estar esgotado, não volta para casa de mãos vazias e acaba
comprando um produto similar ou até mesmo algo que não procurava. “A decisão de comprar
predispõe o cliente insatisfeito a encontrar outra fonte de satisfação, mesmo que no final se
mostre mais custosa” (GUÉGUEN, 2010, p. 195).
Para os autores Shimoyama e Zela (2002, p. 9), as escolhas que as pessoas fazem
durante as compras sofrem influências de quatro “fatores psicológicos: motivação, percepção,
aprendizagem e crenças e atitudes”, constituindo-se de forma subjetiva e emocional. Na
opinião do professor Gavan Fitzsimmons, da Duke University, é assustadora “a ideia de que
os consumidores são influenciados inconscientemente”.
[...] os consumidores são cada vez mais influenciados por estímulos aos quais eles
não percebem que foram expostos, que ocorrem processos na mente dos
consumidores dos quais eles não têm consciência e que chegam a adotar um
comportamento do qual também não têm consciência. [...] Os contextos em que os
consumidores se encontram cobrados, exaustos ou sobrecarregados são todos
perfeitos para a influência inconsciente, que infelizmente se tornou regra em vez de
exceção para a maioria dos consumidores (FITZSIMMONS, 2016, p. 60).

Inversamente, na opinião de Guéguen, na decisão de compra, a pessoa avalia o
produto que escolhe, dependendo das dimensões que podem variar, como por exemplo o grau
de novidade ou de risco em relação à sua aquisição. Muitas dessas decisões são tomadas pelo
hábito, outras são baseadas em opiniões alheias. Há ainda as escolhas que se dão pelo preço
do produto considerando que “quanto mais caro, melhor”. “A equivalência “qualidade = preço
elevado” à qual estamos habituados, nos leva a cometer um erro de julgamento em uma
situação nova” (GUÉGUEN, 2010, p. 35).
As formas com que as mercadorias estão dispostas nas lojas, ou seja seu layout,
também é um recurso utilizado para expandir as vendas. A disposição dos produtos faz com
que o consumidor reconheça uma necessidade que não estava planejada. “Quando uma
organização utiliza estratégias de segmentação de mercado, ela direciona seu produto, serviço
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ou ideia apenas para grupos específicos de consumidores, e não a todos” (SOLOMON, 2016,
p. 6). A segmentação pode se dar por gênero, idade, estilos de vida, profissão, estado civil e
local de residência, e para cada grupo são pensadas estratégias de consumo. A classificação
em segmentos ajuda a planejar campanhas publicitárias, os espaços de divulgação dos
produtos, os preços e períodos de venda até o lançamento de um produto substituto.
Segmentado o mercado, é hora de efetivar a venda. Para algumas pessoas, essa
classificação é tão sutil que nem é percebida, e se disseminam o desejo de pertencimento a
certos

grupos.

Estas

escolhas

podem

significar

endividamento,

dificuldade

e

descontentamento em seus relacionamentos familiares e profissionais. Na opinião de Canclini
(2010) algumas formas de consumo podem ter raízes em uma insatisfação profunda.
Em um sentido mais radical, o consumo se liga, de outro modo, com a insatisfação
que o fluxo errático dos significados engendra. Comprar objetos, pendurá-los ou
distribuí-los pela casa, assinalar lhes um lugar em uma ordem, atribuir-lhes funções
na comunicação com os outros são recursos para se pensar o próprio corpo, a
instável ordem social e as interações incertas com os demais. Consumir é tornar
mais inteligível um mundo onde o sólido se evapora. Por isso, além de serem úteis
para a expansão do mercado e a reprodução da força do trabalho, para nos
distinguirmos dos demais e nos comunicarmos com eles, como afirmam Douglas e
Isherwood, “as mercadorias servem para pensar” (CANCLINI, 2010, p. 65).

Segundo Alain Ehrenberg173, citado por Bauman (2011, p. 57), o grande problema da
humanidade, na atualidade, é a “superabundância de possibilidades”, diferentemente do que
acontecia no passado em que as proibições é que causavam os sofrimentos humanos. As
insatisfações surgem da inadequação que estão substituindo as neuroses174 causadas pela
culpa e pelas “aflições psíquicas mais características e difundidas entre os cidadãos da
sociedade de consumidores” (p. 58). “A vida organizada em torno do consumo [...] é
orientada pela sedução, por desejos voláteis – não mais por regulação normativa. [...] o céu é
seu único limite” (BAUMAN, 2014, p. 99).
Vive-se um tempo de busca por satisfação e prazer. As pessoas não sabem mais lidar
com as frustrações, com a falta de beleza padronizada, com o insucesso ou fracasso.
Baudrillard (1995) observa que a indústria da beleza mudou os hábitos das pessoas. O corpo,
além de funcional, deve ser bonito, em especial para as mulheres. A beleza acabou por se
tornar imperativo e um capital. “Ser bela deixou de ser efeito da natureza e suplemento das
qualidades morais. Constitui a qualidade fundamental e imperativa de todas as que cuidam do

173

Sociólogo francês, diretor do Centro de pesquisa "Psicotrópicos, Saúde Mental, Sociedade".
Neurose pode ser definida como “um quadro clínico caracterizado pela instabilidade emocional, a tendência à
depressão, uma elevada ansiedade, assim como uma excessiva ruminação e sentimento de culpa, entre outros
sintomas. As pessoas com neuroticismo são fábricas de preocupação contínua, perfis muitos vulneráveis que, no
entanto, podem responder muito bem às terapias psicológicas” (A MENTE É MARAVILHOSA, 2018, não p.).
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rosto e da linha como sua alma” (ibid., p. 140). Esses esforços pela beleza são explorados
pelos diferentes segmentos da indústria: da produção ao marketing.
A beleza decorativa dá lugar a uma beleza ativista ou prometeica que exige
reparações (cirurgia estética), esforços e restrições (atividade física, dietas),
manutenção e prevenção (alimentação saudável, hidratação e regeneração da pele).
Dietas, consumo de produtos de cosmética, cirurgia estética: [...] a optimização da
aparência (antienvelhecimento, antirrugas, anti-obesidade) ganha os contornos de
obsessão de massa (LIPOVETSKY, 2015, p. 240).

Na busca pelo prazer, beleza e “felicidade”, as pessoas que são atraídas repetidamente
para as estratégias de marketing são consideradas compradoras abusivas, compulsivas ou
doentes. Embora, hoje, as pessoas tenham acesso a informações com facilidade, isso não
significa que haja conhecimento e discernimento entre o que é real e o que é marketing. Em
tempos de internet e acesso abundante à informação “o consumidor é privado de toda a
verdadeira autonomia: são a oferta e a comunicação do mercado que passam a deter o poder
soberano” (LIPOVETSKY, 2015, p. 148).
As estratégias de marketing podem induzir, iludir, persuadir e insistir, mas a escolha
final é do consumidor que deveria discernir entre o que é necessário e o que é supérfluo, entre
o que poderá pagar e o que o deixará endividado, entre o que é saudável e o que pode lhe
prejudicar. Todavia, nem todos os consumidores possuem esta habilidade, e a Educação
Ambiental pode colaborar com a disseminação de informações sobre a interdependência entre
o meio natural, o socioeconômico e o cultural As opções são diversas e a tomada de decisão
envolve sentimentos, valores, autoestima, status social, círculos de amizade e demonstração
de poder.

5.2 CÉREBRO E CONSUMO: ESTUDOS DA NEUROCIÊNCIA
O funcionamento do sistema nervoso atraiu atenções de várias áreas do conhecimento,
desde o tempo de Hipócrates (500 a. C.), considerado o fundador da medicina objetiva. Para
ele, é no encéfalo “que nascem nossos prazeres, alegrias, os risos e as graças, assim com as
tristezas, dores, angústias e o pranto. É por ele que pensamos, vemos, ouvimos e distinguimos
o feio do belo, o mau do bom, o agradável do desagradável” (TIMO-LARIA, 2016, não p.).
Os estudos da fisiologia nervosa estão intrinsecamente ligados à abordagem funcional do
sistema nervoso.
Nesta continuidade desenvolve-se a neurociência com o estudo da estrutura e de todas
as funções, normais ou patológicas, do sistema nervoso. Os estudos e pesquisas dessa ciência
unidos às estratégias de marketing concorreu para desdobrar os conhecimentos para a área do
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neuromarketing ou neurociência do consumo. Com as imagens do funcionamento do cérebro
realizadas por equipamentos precisos, é possível entender qual a melhor forma de apresentar o
produto de maneira que o consumidor deseje logo comprá-lo. Segundo Lindstrom (2009, p.
13), “o neuromarketing é a chave para abrir o que chamo de nossa ‘lógica de consumo’ – os
pensamentos, sentimentos e desejos subconscientes que impulsionam as decisões de compra
que tomamos em todos os dias de nossas vidas”. De acordo com o autor, o neuromarketing
possibilita o entendimento das motivações, necessidades e desejos dos consumidores.
Para chegar as estas conclusões, ele utilizou a tecnologia de imagem por ressonância
magnética funcional chamado de IRMf. “Uma enorme máquina de quatro milhões de dólares
que mais parece uma gigantesca rosca esculpida, acrescida de uma língua longa e fixa”
(LINDSTROM, 2009, p. 16-17). Esse aparelho mede a quantidade de sangue oxigenado no
cérebro e pode identificar a área que está sendo utilizada quando a pessoa fica diante, física ou
virtualmente, do objeto desejado. Uma sensação que, segundo o autor, mistura razão e
emoção.
Lindstrom explica que “é por meio das emoções que o cérebro codifica as coisas que
têm valor” (2009, p. 32). Ele cita o educador e economista comportamental George
Loewenstein, da Universidade Carnegie Mellon, em Pittsburgh, EUA, que afirmou que “a
maior parte do cérebro é dominada por processos automáticos, e não por pensamentos
conscientes. Boa parte do que acontece no cérebro é emocional, e não cognitivo” (ibid., p.
34).
Solomon (2016, p. 52), faz uma observação bem humorada de que há um botão
“comprar” no cérebro humano. Ele observa que pesquisas recentes indicam que certas partes
do cérebro “como amídala, hipocampo e hipotálamos, são painéis de controle dinâmicos que
misturam memória, emoções e sinapses bioquímicas. Esses neurônios interconectados
moldam o modo como o medo, o pânico, a alegria e a pressão social influenciam nossas
escolhas”.
Na visão de Solomon (2016), a efetivação das compras passa por cinco etapas: 1)
reconhecimento do problema, que ocorre quando alguém experimenta uma diferença
significativa entre o estado atual e o desejado; 2) busca de informação, quando a pessoa
reconhece um problema e verifica a necessidade de obter informações para resolvê-lo; 3)
avaliação de alternativas, refere-se à escolha dentre as alternativas disponíveis; 4) escolha do
produto, diz respeito à decisão pela compra de determinado produto; 5) avaliação pós-compra,
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ocorre quando se experimenta o produto adquirido e conclui-se se ele atende ou supera as
expectativas iniciais.
Silva (2014), em seus estudos sobre as mentes consumistas explica que os cérebros
humanos possuem dois objetivos básicos: 1) cuidar da sobrevivência humana; 2) buscar
prazer. As pessoas com condições financeiras razoáveis não se preocupam tanto com a
sobrevivência, uma vez que, em geral, elas têm acesso a alimentos, segurança, abrigo e
companhias, o que faz com que sobre tempo e disposição para a busca por prazer. “Subjacente
ao prazer de consumir, o objetivo do indivíduo [...] é ser reconhecido como membro legítimo
de uma comunidade ou da sociedade mais ampla. Novas formas de expressão e
reconhecimento das identidades começam a se fazer, a partir do consumo” (TASCHNER,
2009, p. 19). É uma busca constante por recompensas que pode se transformar em disfunção
emocional, causando transtornos e compulsões.
Existem diversos tipos de compulsões: por comida, álcool, estimulantes,
entorpecentes, pornografia, sexo, compras, jogos, internet. Elas também são
conhecidas por “vícios”. Até pouco tempo atrás, a palavra vício costumava ser
utilizada para designar a dependência que determinadas pessoas apresentavam de
substâncias externas, popularmente denominadas drogas. Hoje, sabemos que
situações prazerosas também são capazes de viciar os indivíduos que apresentam
determinados comportamentos. Dessa maneira, tanto substâncias químicas quanto
certas ações ou comportamentos possuem a mesma capacidade de produzir desejos
(pensamentos) obsessivos, tolerância aumentada – precisa aumentar a “dose” cada
vez mais para sentir o mesmo prazer – e síndrome de abstinência. Em suma: ambos
podem igualmente gerar dependência (SILVA, 2014, p. 147).

As pessoas que não sofrem deste tipo de compulsão buscam sentir prazer de forma
saudável acionando uma região no cérebro chamada de “sistema de recompensa”. Este
sistema encontra-se na base do cérebro, conectando-se a outras regiões por meio de
neurotransmissores. “Tais substâncias acionam descargas elétricas que conduzem sinais e
ativam outras áreas cerebrais. As mais proeminentes fontes acionadas pela região tegmental
ventral e pelo núcleo accumbens são: o córtex pré-frontal, a amígdala e o hipocampo”
(SILVA, 2014, p. 149). É no córtex pré-frontal que o cérebro racionaliza o prazer e é no
hipocampo que se memoriza o que está relacionado com a satisfação e a sensação. Assim,
uma vez sentido e memorizado, o cérebro sempre vai buscar novamente aquela sensação.
Quando se trata de prazer, nossa mente aciona um complexo jogo de cartas, no qual
a atenção e a decisão executiva (córtex pré-frontal), a emoção (amígdala) e a
memória (hipocampo) são ingredientes fundamentais para que o jogador não perca o
controle do próprio prazer e da própria vida. O descontrole, nesse caso, significa
escravidão, submissão melancólica e tirana do ser ao seu cérebro e à sua mente
(SILVA, 2014, p. 150).

A dopamina, substância produzida no cérebro e que opera como o neurotransmissor do
prazer, ao ser liberada na área tegmental ventral e no núcleo accumbens origina milhares de
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sinapses e cria a sensação de prazer. “O cérebro, ao experimentar, [...] ou mesmo ao se
preparar para realizar as ações que liberam dopamina, entra em um estado de estresse. Isso
resulta na liberação de cortisol e de adrenalina no corpo e noradrenalina175 no cérebro”
(SILVA, 2014, p. 152). Essas liberações aumentam o metabolismo, os batimentos cardíacos e
a circulação sanguínea, e a pessoa sente-se mais disposta fisicamente. Quanto “mais estresse,
mais cortisol, mais adrenalina, mais noradrenalina e mais liberação de dopamina no sistema
de recompensa, mais tolerância, mais necessidade de comprar para sentir o prazer “antigo”,
mais fissura, mais abstinência... um ciclo vicioso e perverso” (ibid., p. 153). Na Ilustração 2 é
possível observar as partes do cérebro que são ativadas no sistema de recompensa.
ILUSTRAÇÃO 2 - ESTRUTURAS CEREBRAIS ENVOLVIDAS NO SISTEMA DE RECOMPENSA

FONTE: SILVA (2014, p. 151).

Por meio de um exame de neuroimagem, realizado pelo aparelho chamado SPECT176,
é possível observar que quando a dopamina é liberada na área tegmental ventral e no núcleo
accumbens, é deflagrado o processo de prazer no início da compulsão por compras e é
175

Neurotransmissor do sistema nervoso simpático, precursor da adrenalina.
Tomografia computadorizada por emissão de fóton único. Em inglês chama-se Single Photon Emission
Computed Tomography.
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provável observar que nas pessoas viciadas em compras há uma acentuada diminuição da
atividade dos lobos parietais e dos lobos frontais, em especial, do córtex-pré-frontal. “O lobo
parietal abriga uma área denominada córtex somatossensorial, responsável pela recepção da
maioria das nossas sensações advindas do ambiente externo e pela análise e interpretações
dessas informações” (SILVA, 2014, p. 156).
As pessoas com predisposição à compulsão por compras apresentam uma diminuição
nestas atividades e é por isso que elas são mais suscetíveis a descontrolarem-se. Solomon
(2016), explica que o consumo compulsivo se dá quando a pessoa faz compras repetitivas e
excessivamente frequentes. Por vezes, essas compras podem ser uma saída para aliviar a
tensão, ansiedade e a depressão. Esses consumidores “recorrem às compras de maneira muito
semelhante à forma como os dependentes químicos recorrem a drogas e ao álcool” (ibid., p.
159). Após a satisfação com a compra, que tem curta duração, vem o sentimento de remorso
ou culpa.
Essas informações podem ser utilizadas por empresas que tem como principal objetivo
vender. E na promoção das vendas está o profissional de marketing que, compreendendo as
“pseudonecessidades” dos consumidores, se prevalece dessa porta de entrada para oferecer às
percepções humanas estímulos para os sentidos e para as compras impulsivas e compulsivas.
Na compreensão de Bauman (2011, p. 165), para atender as necessidades e compulsões, “a
economia consumista deve contar com o excesso e o descarte”.
A pessoa que é viciada em consumo começa comprando de forma impulsiva e
excessiva, de forma casual, depois acaba repetindo muitas vezes o ritual de compras e isso
acaba dominando seu cotidiano. “Para que isso ocorra, precisa existir uma combinação
desfavorável entre a genética e o ambiente familiar e social no qual o indivíduo se
desenvolveu e para os quais agregou seus valores. [...] A abstinência [...] é a manifestação de
todo caos mental gerado” (SILVA, 2014, p. 154).
A autora explica que, ao estudar os compradores compulsivos, se surpreendeu com a
dinâmica psíquica destas pessoas. “Os que sofrem de compulsão por compras, cientificamente
denominados oniomaníacos, apresentam características extremamente semelhantes às dos
dependentes de substância químicas” (SILVA, 2014, p. 10). Silva também observou que eles
tinham traços de outros transtornos psíquicos como: Transtorno de déficit de atenção,
Transtorno obsessivo-compulsivo, bulimia e anorexia. Ela comenta que os compradores
compulsivos confundem o ter com o ser e julgam suas identidades pelo que podem comprar e
pelo que podem mostrar e oferecer. O ser e o ter acabam se tornando sinônimos.
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Enquanto a sociedade alicerçada no ser prioriza as pessoas, a embasada no ter tem
como prioridade coisas que podem ser compradas por valores determinados pelo
mercado. Infelizmente, a sociedade em que vivemos tem como senso comum
vigente o modo ter para estabelecer suas regras e seus valores. [...] A cultura
consumista e individualista está tão profundamente enraizada em nosso
comportamento diário que, na maioria das vezes, não percebemos o quanto vivemos
sob a ditadura do ter (SILVA, 2014, p. 18-19).

Ainda segundo a autora, a oniomania apareceu na literatura da psicologia no ano de
1915, descrita pelo psiquiatra alemão Emil Kraepelin, complementada pelo psiquiatra suíço
Eugem Bleuler, em 1924. Mas só a partir da década de 1990, houve maior interesse pelo
assunto, o que culminou em diversas pesquisas pelo mundo, em especial nos EUA. Porém,
mesmo com as pesquisas e tratamentos que vêm sendo realizados, “a compulsão por compras
ainda não foi descrita nos manuais de doenças como o DSM177 e a CID178, instituídos pela
Associação [Americana de Psiquiatria] (APA) e pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
respectivamente” (SILVA, 2014, p. 48). E isto acarreta na falta de números oficiais sobre sua
incidência.
Segundo o DSM 5, o que mais se aproxima é o Transtorno de Acumulação agravada
pela Aquisição excessiva. “Aproximadamente 80 a 90% dos indivíduos com transtorno de
acumulação exibem aquisição excessiva. A forma mais frequente de aquisição são as compras
excessivas, seguidas pela aquisição de itens gratuitos (p. ex. panfletos, itens descartados por
outros) (CORDIOLI, 2014, p. 248). Embora haja sofrimento, é possível que pessoas neguem a
aquisição excessiva quando são avaliadas por especialistas.
O autor Lindstrom (2009), na busca por entender quais áreas do cérebro são ativadas
no processo de planejamento e na efetivação da compra, realizou exames em laboratórios
utilizando a tomografia de estado estável (TEE) que é uma versão avançada de
eletroencefalógrafo e o IRMf. Ele escolheu esse método por não ser invasivo e não envolver
radiação. O IRMf consegue “identificar com precisão no cérebro uma área tão pequena
quanto um milímetro. Basicamente, o aparelho faz um minifilme amador do cérebro a cada
intervalo de poucos segundos” (ibid., p. 38). Porém, essa medição ocorre com o atraso de
alguns segundos enquanto que o TEE mede instantaneamente as reações do cérebro.
O autor também cita os neurônios-espelho que fazem as pessoas imitarem mutuamente
os comportamentos de consumo dos outros indivíduos. Por vezes, algumas pessoas adquirem
coisas de tanto ver outras utilizando. Estes neurônios operam em conjunto com a dopamina,
177

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) destinado a profissionais da área da saúde mental, categoriza os transtornos mentais e os critérios
para diagnosticá-los, de acordo com a Associação Americana de Psiquiatria (American Psychiatric Association).
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Classificação Internacional de Doenças.
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substância cerebral que está ligada ao prazer, recompensa e bem-estar, e que vicia os seres
humanos. Quando uma pessoa vê um objeto de desejo, a dopamina, habilmente, emerge o
cérebro de prazer e ela acaba comprando o produto. Segundo os pesquisadores, geralmente,
são necessários menos de 2,5 segundos para se tomar a decisão de compra. Depois que esta
euforia passa e a dopamina regride, a pessoa se questiona pela compra efetuada. “Quando
tomamos a decisão de comprar algo, as células cerebrais que liberam dopamina secretam uma
explosão de bem-estar, e esse afluxo de dopamina alimenta o instinto de continuar
comprando” (LINDSTROM, 2009, p. 62).
O autor concluiu que os métodos tradicionais de pesquisa que utilizam questionários
não refletem na verdade o que os consumidores de fato pensam sobre os produtos que
consomem. Ao analisar os resultados do que ocorria nos cérebros, ele pôde mensurar as partes
que são acionadas quando as pessoas veem objetos que desejam comprar. Este estudo ajuda a
pensar as estratégias de marketing para que os produtos alcancem sucesso no mercado e as
vendas se concretizem, independentemente das consequências que podem acarretar para os
consumidores.

5.3 O CONSUMO COMO PATOLOGIA
Em princípio, todos são consumidores dos elementos naturais do Planeta. Na medida
em que o ser humano deixou de ser predador e se tornou fabricante de objetos, houve
mudanças na estrutura do pensamento e do consumo. Da fabricação passou-se à produção em
série e as pessoas foram mudando o modo de se relacionar com as práticas da vida cotidiana e
com os artefatos, buscando conforto, praticidade e prazer.
As situações prazerosas são capazes de viciar as pessoas, causando desejos,
pensamentos obsessivos, tolerância aumentada e síndrome de abstinência. A região do cérebro
chamada “sistema de recompensa” é responsável pelo sentimento de prazer saudável e
produtivo. Quando esta região se mostra disfuncional, a pessoa perde o controle do prazer e
instala-se a dependência. O sistema de recompensa179 é estruturado e articulado de forma que
“Também conhecido por sistema mesolímbico dopaminérgico, corresponde à área tegmental ventral (VTA) e
ao núcleo accumbens. [...] Essas estruturas, evolutivamente consideradas bem antigas, localizam-se na base do
cérebro e se conectam a diversas regiões por meio de feixes eletrobioquímicos – moléculas químicas
denominadas neurotransmissores. Tais substâncias acionam descargas elétricas que conduzem sinais e ativam
outras áreas cerebrais. As mais proeminentes fontes acionadas pela região tegmental ventral e pelo núcleo
accumbens são: o córtex pré-frontal, a amígdala e o hipocampo. Essas interconexões são absolutamente
relevantes para a avaliação e para a modulação das sensações prazerosas, uma vez que o córtex pré-frontal se
incumbe de filtrar e “racionalizar” o prazer; a amígdala, de dar o tom emocional da situação; e o hipocampo, de
memorizar com detalhes tudo o que estiver relacionado à satisfação e à sensação em si” (SILVA, 2014, p. 149150).
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a recompensa e a satisfação sejam constantemente lembrados, procurados e repetidos pelos
pensamentos e ações, e tudo que for capaz de fazer este sistema se descontrolar de prazer
pode provocar dependência (SILVA, 2014).
As lembranças de recompensa e satisfação deflagram o desejo pelo consumo que,
consequentemente, gera alegria e euforia e acaba por “viciar” a pessoa nas sensações e no
prazer. “Quanto mais compramos, mais rapidamente perdemos o caráter ansiolítico e
prazeroso do ato de consumir. Forma-se então o ciclo vicioso que aprisiona milhares de
pessoas no mundo inteiro e que, de maneira oposta, faz girar a economia com força” (SILVA,
2014, p. 20). No comportamento humano, isto pode ser o resultado da busca pela felicidade,
ocasionando para a classe média desejos e frustrações, para as classes mais pobres frustração
e resignação e para as pessoas mais influenciáveis, compulsão e depressão. No Brasil, estimase que 3% da população sejam compradores compulsivos e sua maioria é do sexo feminino
(SILVA, 2014).
Quando uma pessoa compra algo impulsivamente, ela o faz de modo irracional com o
objetivo de uma rápida satisfação. O comércio lança mão de estratégias para fisgar o
consumidor nos momentos de fragilidade. Para que isto ocorra, há um grande investimento
em “estratégias de publicidade e marketing, que incluem belas vitrines, aromas personalizados
nas lojas, vendedores educados e treinados para despertar seus desejos, malas-diretas,
telefonemas, anúncios de revistas e de TV, etc.” (SILVA, 2014, p. 45). Estas estratégias são
tão bem trabalhadas que podem modificar culturas locais, como por exemplo, a diminuição do
consumo de produtos naturais e o aumento do consumo de produtos industrializados. Quando
a cultura local é muito forte, empresas de grande porte compram empresas locais para garantir
aquela fatia de mercado. Cita-se o caso do Guaraná Jesus180, um refrigerante criado no final
da década de 1920, no Estado do Maranhão, e comprado pela Coca-cola Company, no início
dos anos 2000.
Solomon (2016), ao estudar as influências culturais quanto às decisões de consumo,
ressalta que o mercado leva em consideração para oferecer produtos, a cultura local. Para o
autor, a cultura determina quais são suas prioridades e também o sucesso ou o fracasso do que
é posto à venda. “Os efeitos da cultura sobre o comportamento do consumidor são tão
eficazes e de tão longo alcance que às vezes é difícil entender sua importância” (ibid., p. 79).
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Pelo site Youtube é possível encontrar vídeos sobre a admiração por esta bebida. Foi desenvolvida por Jesus
Norberto Gomes, em 1927, em São Luís, Maranhão.
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O processo de aculturação181 também tem impacto nos desejos de consumo, uma vez que são
introduzidos os valores e os comportamentos de outros povos e nações. Com isso, as pessoas
são impelidas a comprar e se não o fazem, são tomadas por uma sensação de exclusão e de
não pertencimento.
[...]. Ironicamente, quando não compramos coisas que são validadas pelo marketing
como necessárias à felicidade, nos sentimos excluídos e até mesmo fracassados e
deprimidos. Em casos extremos, o que um indivíduo consome passa a ser sentido
como uma demonstração da sua identidade e da sua capacidade frente a seu grupo
social. Algo ao estilo: “sou o que consumo, e o que consumo estampa aos outros o
que sou” (SILVA, 2014, p. 43).

Cada vez que a pessoa sente a necessidade de realimentar a sensação de prazer que a
fascina, e esta não é satisfeita de imediato, ela vive momentos de abstinência, percebidos pelo
suor, irritação, insônia, angústia e ansiedade. Estas sensações ocorrem porque a dopamina que
é produzida no cérebro e atua como neurotransmissor do prazer é liberada na área tegmental
ventral e no núcleo accumbens, fazendo com que milhares de sinapses sejam ativadas, o que
dá sensação de prazer e recompensa que deixa o cérebro com desejo de mais prazer (SILVA,
2014).
A dopamina é, sem dúvida, a estrela maior das compulsões humanas, mas outras
substâncias endógenas também participam dessa “farra do prazer” – não como
atrizes principais, mas como coadjuvantes importantes na estruturação e moldagem
dessa história. O cérebro, ao experimentar novidades, especialmente as mais
arriscadas ou difíceis, ou mesmo ao se preparar para realizar as ações que liberam
dopamina, entra em um estado de estresse. Isso resulta na liberação de cortisol e de
adrenalina no corpo e noradrenalina no cérebro propriamente dito. A liberação
desses três componentes (cortisol, adrenalina e noradrenalina) aumenta todo o
metabolismo corpóreo, os batimentos cardíacos, a circulação sanguínea e a
disposição física de maneira geral (SILVA, 2014, p. 152).

Nas pessoas com tendência a vícios ou compulsões por compras, as amígdalas do
cérebro e o hipocampo, que são estruturas repletas de receptores de cortisol, retroalimentam o
estresse e causam mais ansiedade, pensamentos obsessivos e desespero. Com o passar do
tempo, a serotonina tende a se alterar e torna o efeito do estresse mais prolongado e nocivo
(SILVA, 2014, p. 154). “A compra abusiva gera bem-estar e sentimento de conquista imediata
aos consumidores; no entanto, o consumismo exacerbado praticado por esses indivíduos, na
maioria das vezes, coloca-os em situações” (SILVA, 2014, p. 46) que podem levá-los à
compulsão por compras.
A compulsão por compras tem sempre uma conotação patológica e pode receber
outras designações, como oniomania, transtorno do comprar compulsivo ou
compulsive buying (em inglês). Caracteriza-se por um estado constante no qual o
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Aculturação é o processo de aprendizagem do sistema de valores e comportamentos de outra cultura e a
enculturação é o processo de aprendizagem de crenças e comportamentos defendidos pela própria cultura
(SOLOMON, 2016).
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indivíduo tem a mente dominada por pensamentos intrusivos (que entram e tomam
conta de sua cabeça) e repetitivos relacionados à necessidade de adquirir diversos
tipos de produtos ou mercadorias. Esses pensamentos se tornam obsessivos, e o ato
de comprar adquire um caráter de urgência que tem o intuito de aliviar o terrível
mal-estar interno gerado por tais pensamentos. Esse estado interno de desespero é
vivenciado com níveis imensuráveis de ansiedade e de angústia e recebe o nome de
fissura (SILVA, 2014, p. 46-47).

A presença da fissura é uma das condições para iniciar o diagnóstico de compulsão por
compra e só é aliviada quando a pessoa compra algo. Uma vez que o estado é alimentado cada
vez mais rápido, a pessoa sente cada vez mais vontade de comprar e caracteriza-se como uma
doença crônica, um vício, um jogo patológico que exige tratamento. Quando o cérebro tenta
reduzir os sintomas da fissura, dá o comando para que a pessoa alivie essa sensação o que
gera a compulsão ou comportamentos repetitivos que trazem alívio temporário. A compra
compulsiva é causada por um fator desencadeador do ciclo vicioso que pode ser representado
como consta no Quadro 5:
QUADRO 5 - DINÂMICA DO COMPRADOR COMPULSIVO
ORDEM
FATORES
CARACTERÍSTICAS
1º
Estopim
Começa com algum fator desencadeador
2º
Descontrole
Aparece nas ações
3º
Ressaca
Perceptível nas atitudes negativas, culpa,
vergonha e frustração
4º
Fissura
Pode evoluir para síndrome de abstinência
FONTE: SILVA, (2014). Organizado pela pesquisadora (2015).

Cada um destes fatores pode ser desencadeado por diferentes circunstâncias e
pensamentos. O estopim pode vir associado a ofertas, anúncios e propagandas, sentimentos de
culpa, medo insegurança, solidão, trauma e até mesmo euforia. Outros desencadeadores
podem ser jejum prolongado, insônia e uso de entorpecentes e estimulantes. Uma vez
desencadeado o estopim, “inicia-se uma cascata de eventos e sentimentos que passam a
alimentar o ciclo vicioso da compulsão por compras. Passado esse turbilhão, os sentimentos
de recompensa e satisfação rapidamente se transformam em um profundo mal-estar e
angústia” (SILVA, 2014, p. 63). Já a ressaca, que vem logo em seguida, pode evoluir para
uma fissura crescente que, por sua vez, evolui para a síndrome da abstinência. A ressaca pode
ser caracterizada conforme apresenta o Quadro 6:
QUADRO 6: SINAIS E SINTOMAS DA RESSACA
CARACTERÍSTICAS
Dívidas, falta de dinheiro, falência, falta de crédito, empréstimos.
Irritabilidade, nervosismo, desvalorização pessoal, sentimento de derrocada.
Mentira, afastar-se de familiares e amigos, separação conjugal, afastamento de
compromissos sociais.
Coloca o emprego em risco pelo uso de artimanhas para fazer horas-extras ou
por outras atitudes suspeitas
Físico e espiritual
Dificuldade para dormir, falta de sentido na vida, sentimento de vazio.
FONTE: SILVA (2014). Organizado pela pesquisadora (2015).
GRUPOS
Bolso
Mente
Relações
interpessoais
Trabalho
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A psicóloga Silva (2014) compreende que são várias as predisposições para a
compulsão por compras, como herança genética, história de vida, sentimentos, educação,
hábitos, cultura e o meio social. As pessoas costumam manter o vício por compras em segredo
e reconhecem o transtorno. Porém o prazer do ato de comprar se sobrepõe à razão, o que
dificulta a decisão de fazer um acompanhamento médico. A autora destaca que o tratamento
envolve informação, terapia medicamentosa, “abordagens psicoterápicas com estratégias
comportamentais, grupos de ajuda, terapias complementares e neuromodulação” (Ibid., p.
165).
O tratamento que utiliza medicamento tem por objetivo “atacar” os pensamentos
persistentes ligados às compras e ao descontrole por compras. “Para os pensamentos
obsessivos, os antidepressivos mais utilizados são os inibidores seletivos da receptação da
serotonina, [além dos] inibidores seletivos de receptação da noradrenalina e serotonina”
(SILVA, 2014, p. 166). Para o controle da compulsão, os médicos utilizam alguns
anticonvulsivantes que têm por objetivo “reduzir a sensação de recompensa gerada pela
compulsão em si” (SILVA, 2014, p. 166-167). Lipovetsky (2015), observa que as pessoas,
para além de produtos, também compram humor, o controle da realidade e das emoções, nem
que para isso tenham que consumir medicamentos psicotrópicos.
Na sociedade do hiperconsumo, a solução para os nossos males, a procura da
felicidade colocam-se sempre sob a égide da intervenção técnica, do medicamento,
dos substitutos químicos. Tal não elimina de forma alguma as abordagens
psicoterapêuticas, mas é forçoso constatar que a “farmácia da felicidade” tende a
reduzir o seu antigo papel (LIPOVETSKY, 2015, p. 49).

Além dos remédios, há também a indicação de psicoterapia cognitivo-comportamental
para ajudar na forma de pensar, e intervenções comportamentais para interferir nas ações e
atitudes. Os chamados grupos de apoio também podem colaborar uma vez que reúnem
pessoas com as mesmas dificuldades. A abordagem terapêutica denominada neuromodulação
estimula ou inibe determinadas áreas do cérebro a fim de induzir a neuroplasticidade cerebral
e melhorar seu funcionamento. “Uma de suas técnicas é a Estimulação Magnética
Transcraniana [na qual] se aplica um campo magnético em uma região específica da
superfície craniana” (SILVA, 2014, p. 168).
A expansão das doenças de foro psíquico pode ser constatada pela variabilidade de
medicamentos, pela quantidade de estabelecimentos especializado e pelo número de
profissionais especializados. Os conflitos e as contradições situam-se entre a extrema
felicidade e as tendência para as depressões, suicídio e consumo de drogas. Compra-se aquilo
que dá prazer, por motivações individuais ou por fatores psicológicos que exercem influência
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decisiva. “É com essa ‘sociedade da abundância’ que o consumo entra na era da
individualização e da psicologização de massa” (LIPOVETSKY 2015, p. 85).
A felicidade medicamentada, reforçada pelo consumismo, o individualismo e busca
constante pelo novo guiam os passos da humanidade na modernidade. “A elevação do nível
de vida ao longo das últimas décadas colocou os indivíduos diante de necessidades e de
possibilidades de consumo cada vez mais complexas, muito distantes dos patamares básicos
da pirâmide das necessidades” (PERRENOUD, 2013, p. 161). Os desejos de consumo se
transformam em demandas e se concretizam como eminentemente sociais. As pessoas, para
além de produtos, compram estilos de vida e, por outro lado, os produtores e publicitários
oferecem reputação, pertencimento e nobreza por meio de produtos de marcas conceituadas.
Consumindo de forma insensata, as pessoas acabam se tornando esbanjadoras e veem o
desperdício como parte do processo.
Ainda é longo o caminho para se alcançar o desejado consumo consciente, ainda que a
ciência, tecnologia, educação, medicina e a política possam contribuir para que as relações
entre a humanidade e a natureza sejam respeitadas, bem como todas as formas de vida. O
futuro não é promissor, pois os investimentos em desenvolvimento econômico dos países
estão centrados em aumento de produção e consumo de recursos naturais. Na medida em que
crescem a oferta de produtos e que as políticas públicas estimulam o consumo, reduzem-se as
possibilidades de se atingir em curto espaço de tempo, formas de consumo mais prudentes. As
pesquisas, os meios de comunicação e as atividades educacionais podem colaborar com a
divulgação de informações relevantes que levem as pessoas a refletirem sobre seus atos e em
possíveis mudanças.
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6 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM ESCOLAS
No ano de 2014, a pesquisadora e sua orientadora desenvolveram atividades de
Educação Ambiental na Escola Municipal Papa João XXIII, em uma turma de 5º ano do
Ensino Fundamental, no turno da tarde, e contaram com a cooperação de uma mestranda e de
um doutorando da UTFPR. Naquele ano, foram desenvolvidas atividades de plantio de mudas
de araucária, árvores frutíferas, temperos e ervas medicinais, no terreno da escola (Ver
Ilustração 3). Além disso, os estudantes puderam participar ativamente das atividades,
plantando e acompanhando as explicações do doutorando que é engenheiro agrônomo. Estas
práticas apontaram a necessidade de desenvolver um trabalho com os professores da unidade
sobre os fundamentos da Educação Ambiental e desdobramentos voltados para a preservação
e a redução do consumo. Vislumbrou-se a ideia de desenvolver um curso para os docentes da
unidade
ILUSTRAÇÃO 3 - PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES

FONTE: A pesquisadora (2014).

Importante destacar que esta escola municipal, a mais antiga de Curitiba, localiza-se
em um bairro bem urbanizado, com uma área relativamente grande se comparado às demais,
possui espaços para plantio e salas de aula disponíveis no período noturno. Uma das razões da
escolha desta escola como local para o desenvolvimento do projeto de extensão, foi a
receptividade do vice-diretor que no ano de 2014 havia aberto espaços para discussões do
Projeto Urbanista Mirim. Esta proposta foi uma parceria entre a SME e o Instituto de Pesquisa
e Planejamento Urbano de Curitiba, uma ação complementar ao processo de revisão do plano
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diretor de Curitiba, liderado pela pergunta “Como quero que Curitiba seja nos próximos 10
anos?” (CURITIBA, 2017). A UTFPR, representada pelo grupo de estudos TEMA, do
PPGTE, também fez esforços participar dos debates nas escolas, porém a equipe da SME,
daquela gestão, não autorizou.
No ano de 2015, houve novo contato com a escola para dar continuidade à ideia de
promover um curso para os professores da unidade. Em conversa com o vice-diretor, foram se
delineando as necessidades da instituição, o espaço, o horário, os dias da semana e os
conteúdos que seriam trabalhados. Definiu-se que o curso seria de extensão universitária,
certificado pela UTFPR, seguindo os trâmites oficiais da instituição. No projeto foram
previstos os conteúdos, a bibliografia, as datas, a carga horária e o título: “Tecnologia,
consumo e consumismo: desafios da modernidade”. Depois de finalizado, o mesmo foi
encaminhado ao Departamento de Extensão da UTFPR que aprovou seu desenvolvimento
(Ver Anexo 1).
O objetivo de realizar a formação na escola foi promover momentos de discussão e
sensibilização acerca da temática ambiental junto aos professores da unidade, a fim de
reconhecer as percepções deste grupo sobre os assuntos a serem tratados pelos palestrantes,
como: influência da mulher no consumo, desapego dos bens adquiridos, reciclagem e
compostagem, educação financeira para o consumo sustentável, influência da publicidade no
consumo infantil e as diferentes formas de acomodação dos resíduos.

6.1 CURSO DE EXTENSÃO DESENVOLVIDO NO ANO DE 2015
No mês de julho de 2015 teve início o planejamento do curso de extensão, celebrado
em uma reunião com o vice-diretor da Escola Municipal Papa João XXIII, no turno da noite.
Nesta ocasião, o vice-diretor observou que seria importante trabalhar com os professores,
primeiramente, para que estes replicassem os conteúdos com os estudantes. Ele disponibilizou
salas de aula para que a formação fosse realizada no turno da noite. Em paralelo a esse
trâmite, a pesquisadora conversou com a professora responsável pela Coordenadoria de
Formação Continuada da SME, sobre a proposta do curso e acordou com ela que iria lhe
enviar o projeto, por e-mail, para análise.
Depois de aprovado pela UTFPR, o mesmo foi encaminhado para a Coordenadoria de
Formação Continuada e para a Superintendência de Gestão Educacional da SME, que
autorizaram a realização do curso na escola. Depois destes trâmites, foi feito um cartaz (Ver
Quadro 7) de divulgação e encaminhado à escola para que o vice-diretor apresentasse aos
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professores da unidade e fizesse o convite, pessoalmente, para os mesmos. No início de
setembro, a pesquisadora entrou em contato com o vice-diretor que informou que havia
quinze professores interessados em frequentar o curso.
QUADRO 7 - CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DO CURSO

CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
TECNOLOGIA, CONSUMO E CONSUMISMO: DESAFIOS DA MODERNIDADE.
DATAS PRESENCIAIS:
SET 03, 10, 17, 24; OUT 8, 22 e 29; NOV 5, 12 e 19.
HORÁRIO: das 18h30 às 21hs.
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO XXIII
Coordenadora: MACLOVIA CORRÊA DA SILVA
Conteúdos: educação financeira, consumo e consumismo, educação ambiental, conforto
ambiental e sustentabilidade.
Atividades: palestras, oficinas, visitas técnicas.
Avaliação: uma prática expositiva
A UTFPR entregará um certificado de curso de extensão universitária.
FONTE: CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (2015).

Para o primeiro encontro, agendado para o dia três de setembro, foi convidado um
mestrando para falar sobre Gênero e Artefato e a influência da mulher no consumo. O início
do encontro estava previsto para as 18h30. Neste dia, os professores não compareceram. As
pesquisadoras (Alessandra e Maclovia) dirigiram-se ao vice-diretor para esclarecer o ocorrido.
Ele explicou que os professores ministram aula em vários turnos, em várias escolas e que
seria um pouco exaustivo fazer um curso com carga horária tão ampla.
O cronograma do curso de extensão foi reformulado, reduzindo-se a carga horária
presencial que era de vinte horas para doze horas e inserindo a carga horária à distância, de
vinte horas. As atividades à distância seriam acordadas com os cursistas no primeiro dia do
curso, contudo, optou-se por não fazer tais atividades. O curso também foi divulgado na
página oficial da SME, na internet (www.cidadedoconhecimento.org.br), para dar
oportunidade aos professores de outras unidades. A divulgação foi feita em forma de banner
virtual (Ver Quadro 8), incluindo mais informações de modo a esclarecer para os interessados
a relevância do curso para a formação humana. Este veículo deu a maior visibilidade e vinte
profissionais entraram em contato, via email, e manifestaram o interesse em participar do
curso. Todos os emails foram respondidos com mais detalhes sobre o curso e com a
confirmação da inscrição.
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QUADRO 8 - BANNER VIRTUAL PARA DIVULGAÇÃO DO CURSO

CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
TECNOLOGIA, CONSUMO E CONSUMISMO: DESAFIOS DA MODERNIDADE.
DATAS PRESENCIAIS:
SET 17; OUT 1, 15 e 29; NOV 5 e 19.
HORÁRIO: das 19hs às 21hs.
LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL PAPA JOÃO XXIII
Coordenadora: MACLOVIA CORRÊA DA SILVA
Conteúdos: educação financeira, consumo e consumismo, educação ambiental, conforto
ambiental e sustentabilidade.
A UTFPR entregará um certificado de curso de extensão universitária.
Detalhes do curso: 12 horas presenciais e 20 horas de estudos à distância (todas as tarefas serão
discutidas no primeiro dia de aula e analisadas junto com os participantes)
As aulas serão expositivas com dinâmicas participativas e contará com a participação de estudantes de
mestrado e doutorado da UTFPR.
A avaliação acontecerá diariamente. Um dos objetivos do curso é divulgá-lo por meio de artigos
científicos.


Solicitamos que confirmem o interesse em participar, enviando o NOME COMPLETO, O NOME DA
ESCOLA EM QUE TRABALHA E UM TELEFONE DE CONTATO.
FONTE: CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (2015)

No dia dezessete de setembro, compareceram ao curso dez profissionais da RME,
todas do sexo feminino. Inicialmente, as pesquisadoras apresentaram-se e pediram às
participantes que respondessem, no papel, os seguintes itens: nome; escola em que trabalhava;
interesse pelo curso; se separava o lixo; se considerava-se uma consumidora normal ou uma
consumista; o que esperava do curso; qual era a necessidade do certificado; se os horários
ofertados eram adequados para a rotina das participantes; se teria tempo para fazer leituras e
outras práticas à distância. Após terminarem de escrever, as folhas foram recolhidas e as
respostas discutidas pelas participantes.
Após as apresentações, deu-se início à palestra sobre o tratamento dos resíduos sólidos
urbanos de Paris e região metropolitana (Île-de-France), por meio de dados e fotos. Os
trabalhos foram conduzidos pela professora Maclovia Corrêa da Silva. O sistema chamado
Syctom182, agência pública de gestão dos resíduos sólidos, está em consonância com os pilares
da economia circular e da cidade sustentável, atende seis milhões de habitantes e trata 2,3
milhões de toneladas de resíduos.
O sistema é administrado por cidadãos da região de Paris, composto por políticos
eleitos, moradores e associações e promove reuniões anuais com comissões locais de
informação e fiscalização das prefeituras, com uma comissão consultiva dos serviços
182

www.syctom-paris.fr
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públicos. Todo o lixo recolhido é rentável, seja na forma de reciclagem, seja gerando energia
por meio da queima. Somente as partes que sobram da incineração vão para pequenos aterros.
Falar sobre a geração, coleta e destino dos resíduos foi de suma importância para
promover a reflexão sobre a produção e consumo, que é fruto das escolhas das pessoas.
Durante a apresentação, o modelo de coleta do lixo da cidade de Curitiba entrou na pauta, e os
participantes disseram que não estavam satisfeitos.
A palestrante falou da importância dos carrinheiros183 neste modelo, para a cidade de
Curitiba, pois o trabalho deles evita que se acumulem materiais recicláveis pela cidade e
contribui com a preservação ambiental. Afirmou ainda que eles sabem muito sobre o valor
dos materiais, quais são vendáveis e como deve ser o descarte adequado dos resíduos
recicláveis. Uma das participantes reclamou que os carrinheiros abrem os sacos de lixo,
escolhem o que querem e deixam o restante revirado e espalhado. Foi retomado com os
participantes que os carrinheiros fazem um trabalho muito importante para o meio ambiente e
que é dever de todo cidadão fazer a correta separação dos resíduos.
Em outubro de 2015, aconteceu o segundo encontro do curso e apenas duas
participantes das dez que haviam comparecido no primeiro dia, retornaram. Também
participaram deste encontro três graduandos do curso de Biologia da Universidade Federal do
Paraná que estavam fazendo o estágio institucional na escola e falaram sobre a dificuldade de
a Educação Ambiental se ater a uma única disciplina, devendo ser multidisciplinar.
Neste dia, um mestrando do PPGTE/UTFPR proferiu a palestra “Gênero e artefato”,
baseada no livro homônimo de Vânia Carneiro de Carvalho, para as cinco pessoas presentes.
Ele fez um resgate histórico sobre a importância do papel da mulher para alimentar o processo
de consumo e consumismo, desde o século XVIII. Sua apresentação abordou aspectos da
casa, moda, vida social, do cuidado com os filhos e da inserção da mulher no mercado de
trabalho. O palestrante apresentou imagens do século XIX e chamou a atenção para a posição
das mãos femininas e para os móveis da casa que completavam um cenário de imagens que
trazia objetos de desejo e consumo. Observou-se a relação entre a higiene dos consultórios
médicos com a composição de cozinhas mais limpas e menos adornadas. Durante a
apresentação, os presentes foram motivados a participar com suas opiniões, na medida em que
os assuntos eram abordados.
Uma das participantes falou sobre como a mulher é refém da indústria da beleza, tendo
que estar sempre arrumada, o que demanda tempo e dinheiro. A pesquisadora Alessandra
183

Trabalhador que faz a coleta de materiais recicláveis com carrinhos de metal ou madeira de tração humana.
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corroborou com sua opinião observando que a participante havia cortado o cabelo. Este
cuidado é frequente na vida das mulheres e pode ser constatado pelo número de salões,
esmalterias, spa da sobrancelha, barber shop e centros de estética, masculinos e femininos. O
depoimento da participante chamou a atenção, por ter cortado o cabelo e vendido porque
precisava de dinheiro para pagar as passagens de ônibus. Ela disse ainda que não se
envergonhava de falar sobre isso e lembrou de sua infância pobre em que sentia muita
vontade de comprar algumas coisas e que, atualmente, se dá ao direito de consumir coisas que
sempre desejou, mostrando um brinco de pérolas que havia comprado e que era seu sonho
desde criança. Isso acontece em diversas situações de endividamento.
Outra participante reforçou a cobrança da sociedade para que a mulher esteja sempre
arrumada. Ela gasta em média duas horas cada vez que vai ao salão de beleza. Estes são
custosos, pois cobram cada produto separado do preço do procedimento, seja lavagem,
hidratação, corte, secagem, escova, buço, sobrancelha, etc. Além disso, ainda há gastos com
dentista, médico, academia e roupa.
Outro aspecto abordado foi o fato de que, embora haja tantos artefatos para reduzir o
trabalho doméstico, a mulher ainda não consegue ter mais tempo para si. A pesquisadora
Alessandra comentou com o grupo que muitos temas que estavam sendo abordados pelo
mestrando eram possíveis de serem vistos na novela “Além do Tempo” que estava sendo
exibida pela Rede Globo. Ali se retratava a vida das pessoas no final do século XIX, em que
as mulheres eram donas de casa ou exerciam trabalhos domésticos. As funções de maior
prestígio eram exercidas pelos homens.
No terceiro encontro do curso (22/10/2015) uma professora da UTFPR, que ministra
aulas no curso de Design, proferiu a palestra “Desapego consciente: como descartar coisas e
gerar felicidade” (Ver Ilustração 4). Somente duas professoras compareceram ao curso e o
diretor da escola resolveu convidar os setenta estudantes da EJA Fase II e mais quatro
professores da escola para assistir a palestra. Após o tumulto da acomodação dos
participantes, a professora deu início à palestra apresentando a escritora Marie Kondo que
escreveu um livro sobre a importância do descarte consciente. A autora orienta que as pessoas
perguntem para cada objeto que deseja descartar ou que não esteja usando se aquilo traz
felicidade. Se a resposta for negativa, o objeto deve ser descartado. A professora contou que
após a leitura do livro, preocupou-se com o destino dos objetos, uma vez que a autora fala
apenas no descartar.
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ILUSTRAÇÃO 4 - PALESTRA SOBRE DESAPEGO CONSCIENTE

FONTE: A pesquisadora (2015).

Diante de sua própria indagação, a professora conheceu o trabalho do fotógrafo Chris
Jordan que fotografou os albatrozes que morreram vítimas da ingestão de plásticos. As aves
ingerem o plástico por engano, confundindo-o com alimentos. Para ilustrar, ela apresentou um
vídeo com as fotos do artista, no qual ele mostra os plásticos dentro dos animais. Foi
estabelecido um diálogo com os participantes para entender que essa situação é provocada
pelas pessoas que não encaminham seus resíduos para os locais adequados. Os seres humanos
se organizam para consumir, mas ainda não têm critérios adequados para o descarte.
A professora apresentou ainda o site “desapego consciente184”, o qual conta com 75
parcerias de locais onde é possível fazer o descarte correto de alguns produtos como
remédios, lâmpadas e equipamentos eletrônicos. Apresentou também uma ação desenvolvida
em um condomínio em Curitiba, no qual 60 dos 264 apartamentos participaram da atividade.
A ação consistia em trocar objetos que as pessoas não sabiam como descartar, por doces.
Foram recolhidos celulares, computadores, televisores e telas de computador. Todo o material
recolhido foi encaminhado para um posto de coleta da Prefeitura Municipal de Curitiba.
Uma professora que assistia à palestra questionou qual seria o destino que a PMC
daria para os resíduos eletrônicos. A palestrante respondeu que há empresas especializadas em
receber determinados tipos de material e separar os componentes. Ao final da palestra, apenas
dois participantes da EJA permaneceram na sala fazendo perguntas sobre o assunto.
No quarto encontro do curso, a palestra foi proferida por uma mestranda do
PPGTE/UTFPR, intitulada “O impacto da mídia e da tecnologia na construção psicossocial da
184

www.desapegoconsciente.org.
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criança contemporânea”. Novamente, no dia 29 de outubro de 2015, os estudantes da EJA
Fase II foram convidados a participar, incluso as duas professoras inscritas no curso. A
mestranda iniciou apresentando o vídeo “Conheça a KidZania São Paulo”185 que mostrava um
parque de diversões situado no município de São Paulo, representando uma cidade mirim. Ali,
as crianças podiam gastar o dinheiro local em fábricas de chocolate, brincando de bombeiros,
fazendo cirurgia e indo ao cabeleireiro. Um banco no parque fazia o câmbio pela moeda
circulante. O Parque Kidzania apresenta grifes famosas e induz a criança à fidelidade às
marcas de produtos. Para participar das brincadeiras, as crianças pagavam R$ 100,00 a
entrada.
Após a exibição do filme, os presentes, estudantes da EJA Fase II e professores,
fizeram um debate sobre a influência da mídia na vida das crianças e nas suas decisões de
compra. A palestrante falou que no sistema capitalista as relações são desiguais e se
retroalimentam com a publicidade, a qual induz ao consumo e às novas necessidades. A
mestranda falou sobre a Resolução 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente186 e exibiu um documentário187 denominado “80% das decisões de compras de
uma família têm influência das crianças”.
Questionou-se sobre a real necessidade de tudo que se consome diariamente. Os pais
têm pouco tempo para dialogar com os filhos e a mídia conversa todo o tempo, bastando trinta
segundos para criar nova necessidade de um produto. A mídia influencia a construção de
identidades e pode ser compreendida como um disparador de intrigas entre pais e filhos, uma
vez que quando os pais não compram o que os filhos pedem, isso gera discórdia.
No documentário, a apresentadora coloca dois cartões sobre a mesa. Em um deles está
escrito “brincar” e no outro “comprar”. Ela pede para que as crianças coloquem a mão sobre
aquilo que mais gostam de fazer e todos escolhem “comprar”. Isso demonstra que parte
importante do desenvolvimento das crianças está sendo trocado pelo hábito de consumir. As
crianças não brincam mais em espaços abertos, ficam apenas no celular, computador e
televisão.
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Disponível em: <https//www.youtube.com/watch?v=CA5ZR2izDlY>. Acesso em: 12 fev. 2017.
“Na Plenária do dia 13 de março de 2014, a Resolução n. 163 que considera abusiva a publicidade e a
comunicação mercadológica dirigidas à criança (pessoa de até 12 anos de idade, conforme Art. 2o do ECA),
definindo especificamente as características dessa prática, como o uso de linguagem infantil, de pessoas ou
celebridades com apelo ao público infantil, de personagens ou apresentadores infantis, dentre outras”
(Disponível em: <http://criancaeconsumo.org.br/noticias/entenda-a-resolucao-que-define-a-abusividade-dapublicidade-infantil/>. Acesso em: 21 dez. 2015).
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Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qexGl_8vvyo>. Acesso em: 12 fev. 2017.
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Outra cena de destaque no filme foi quando a apresentadora mostrou vários legumes e
as crianças não reconheciam nenhum deles, mas quando ela apresentava pacotes de
salgadinhos, todas diziam os nomes e as marcas. Além do consumo exacerbado, a publicidade
induz ao consumo de alimentos industrializados e calóricos, e estes têm elevado os índices de
obesidade infantil.
Sobre o tema da tecnologia existe um conflito entre os benefícios coletivos e a
necessidade de trocar os artefatos, em bom estado de uso, por outros mais atualizados. A
pessoa nem termina de pagar um carro, por exemplo, e já “precisa” trocá-lo por outro mais
moderno,
Uma professora relatou que comprou um brinquedo a ser pago em dez prestações, e o
filho brincou com ele por apenas quatro dias. A palestrante observou que não é saudável fazer
todos os gostos das crianças, a frustração também faz parte dos sentimentos humanos. Uma
menina que quer e ganha um sapato de salto, por exemplo, terá problemas em sua mobilidade
e parecerá uma mini adulta. A palestrante observou que para uma criança ser criativa ela não
precisa ter roupas de marca e vários aparatos tecnológicos, mas de amor, carinho e atenção.
A questão de gênero e como a mídia e a indústria abordam esses assuntos foram
exemplificados. A mestranda apresentou o caso do Kinder Ovo188 que não trazia distinção de
gênero. Agora, o chocolate vem acompanhado brinquedos para meninas, em embalagem corde-rosa, e para meninos, em embalagem azul. Segundo ela, os brinquedos dos meninos são
mais criativos e os das meninas estão ligados ao cuidar, o que acentua os diferentes modos de
formar meninos e meninas.
As consequências dessa tática se estendem para a vida adulta e, automaticamente, a
mulher se dirige para os serviços domésticos, sendo que o lar deveria ser um espaço de
colaboração. Um dos participantes falou que havia levado o carro do pai para ser consertado
em várias oficinas e só conseguiu que realizassem os serviços em uma oficina cuja
profissional era mulher. Surpreendeu-se com a pontualidade e qualidade do trabalho.
A próxima palestra foi sobre “Gerenciamento de resíduos sólidos: jogada certa
UTFPR”. Durante a explanação da mestranda do PPGTE/UTFPR, no dia 12 de novembro de
2015, dois conceitos se destacaram: lixo e resíduo. O lixo não tem utilidade e seu destino é o
aterro sanitário, já o resíduo pode ser reaproveitado. Por meio da separação, é possível não
tornar o resíduo um lixo. Quando há coleta seletiva, ocorre uma diminuição do volume que
segue para os aterros sanitários. Além disso, a correta separação do lixo evita a proliferação
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Ovo de chocolate que foi criado em 1974 pela empresa Ferrero, na Itália. A empresa iniciou nos anos 1940,
mas só chegou ao Brasil em 1994.
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de vetores de doenças e possibilita que os materiais possam voltar para o ciclo produtivo. Há
materiais que têm destinos diferenciados de descarte, tais como: lâmpadas, pilhas, baterias,
tintas e materiais hospitalares. As lâmpadas fluorescentes, por exemplo, se estouradas liberam
mercúrio que pode causar náuseas, perda de visão e memória, além de poluir o ar e a água.
Em caso de acidentes, deve-se ventilar o ambiente, proteger o nariz e embrulhar a lâmpada
antes de descartá-la.
Sobre o material isopor, composto por 98% de ar, que tem como base o petróleo
(2%), a reciclagem ainda não é uma prática comum no país. Pelo volume do material, os
custos são altos para enviar para as empresas recicladoras. “O poliestireno expandido é 100%
reciclável, em conformidade a [Política Nacional de Resíduos Sólidos]. No Brasil, 34,5% do
[Poliestireno Expandido] produzido é reciclado, ou seja, mais de 13.570 tonelada do
material” (CICLO DO EPS ISOPOR, 2019)
O mesmo ocorre com os papeis laminados como os de balas, bombons e alimentos que
têm descarte complicado. É um plástico metalizado que traz grandes vantagens para a
conservação dos produtos evitando contato com oxigênios, gases, variações de temperatura e
de umidade. “Apesar de estudos indianos garantirem a reciclabilidade do material, na prática
ela não ocorre. O principal motivo é o desconhecimento de fabricantes, recicladores,
cooperativas e do próprio consumidor”. (eCYCLE, 2019).
No Paraná, foi criado o Instituto Paranaense de Reciclagem, em 2017, para estudar
junto a seis sindicatos de indústrias alimentícias o destino correto deste tipo de material e
gerenciar projetos de logística reversa com o objetivo de diminuir a quantidade de lixo
destinado aos aterros.
Em relação às pilhas, a palestrante explicou que estas contaminam a água e podem
causar doenças como inflamações, insuficiência cardíaca e problemas de memória. “Na
composição do interior dessas pilhas são encontrados materiais pesados extremamente
danosos à saúde humana, como cádmio, chumbo e mercúrio, que podem causar doenças como
o câncer e outras mutações genéticas” (BUNGE FUNDAÇÃO, 2019).
A mestranda explicou que as empresas e instituições são responsáveis pelo seu próprio
lixo e resíduos e precisam alugar caçambas para depósitos dos mesmos, cujos preços variam
entre R$250,00 e R$700,00, dependendo do tamanho, do período e do destino do lixo. No
caso da UTFPR há separação do lixo e os resíduos recicláveis são coletados no local pela
Associação de Catadores Catamare que busca o material na universidade. Paralelamente, há
um projeto de separação complementar intitulado Jogada Certa que visa promover o
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gerenciamento dos resíduos por meio de divulgação em redes sociais, banners, campanhas
visuais, e pessoalmente, por meio dos servidores e estudantes que orientam o correto uso de
lixeiras,
Para as pilhas há uma caixa identificada em uma das quatro entradas da Universidade.
O lixo eletrônico e os metais são dispostos em uma caixa que fica em um dos corredores da
Universidade, que depois são encaminhados para o Instituto Barigui. O óleo de cozinha é
acumulado em uma caixa localizada no Escritório Verde que é recolhido por uma ONG.
Os materiais contaminados e contamináveis são descartados três vezes ao ano, como
tintas, graxas e óleos. Materiais como curativos, algodão e luvas são encaminhados para a
Serquip189 onde recebem tratamento e depois são enviados para o aterro sanitário. Em relação
às sobras de comida do restaurante universitário, ela relatou que fez um trabalho de pesagem
das sobras e se surpreendeu, em determinado dia, com a sobra quatorze quilos de feijão que
foram para o lixo, os quais já haviam sido colocados no buffet e não foram consumidos.
As podas das árvores podem ser utilizadas para compostagem e vermicompostagem,
bem como os restos de construção civil que são transformados em pedras. Esses materiais são
parcialmente aproveitados.
A pesquisadora Alessandra contou que havia assistido a uma palestra de uma catadora
da Catamare que relatou as dificuldades de separação do material da UTFPR. Segundo ela, há
restos de comida misturados com os materiais recicláveis, os quais se perdem e vão para o
aterro sanitário. A palestrante explicou que há disposição de lixeiras seletoras na universidade
e divulgação da importância da separação do lixo. Os funcionários terceirizados recebem
treinamento para que o lixo e os resíduos sejam separados. A rotatividade destes profissionais
entre sedes e a dispensa e contratação dos mesmos, por vezes impede o andamento processo.
Há resistência por parte dos servidores públicos da universidade em separar o lixo nos seus
departamentos. O que se passa no Campus Curitiba deve ser replicado nas sedes Ecoville e
Neoville. Porém, nem sempre isso acontece. No restaurante do Câmpus Ecoville, por
exemplo, há falta de triagem entre os copos descartáveis e os restos de comida.
Esta preocupação deve-se à possibilidade de implantação do sistema de
vermicompostagem para os resíduos orgânicos. Este tipo de compostagem se dá pela ação das
minhocas que misturam os resíduos orgânicos e os convertem em húmus. As minhocas
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A empresa Serquip Tratamentos de Resíduos presta serviços para hospitais, clínicas, consultórios
odontológicos, laboratórios, farmácias e clínicas veterinárias, realizando coleta, transporte e tratamento conforme
o tipo de resíduo.

162

digerem, oxidam, mineralizam e umidificam a terra. Desse processo, sai um líquido chamado
chorume utilizado para regar e adubar plantas.
A mestranda apresentou o biodigestor para as duas cursistas, e para estudantes da
escola que participavam de outra atividade. Eles ficaram curiosos para entender o
funcionamento do aparelho. Neste sistema de compostagem, utiliza-se a vermitecnologia que
é um processo biológico controlado que visa o tratamento e a valorização da reação orgânica
dos resíduos sólidos por meio da inserção de minhocas na caixa, chamada de
vermicomposteira. Ela explicou que não se deve colocar materiais cítricos para fazer a
vermicompostagem.
Há diversos modelos de vermicompostagem, mas, em geral, eles utilizam húmus,
minhocas e biofertilizante líquido. Coloca-se o substrato nas caixas e em troca, as minhocas
fornecem o adubo. Algumas minhocas se reproduzem mais rápido e ficam no fundo do solo.
Elas têm ótima capacidade adaptativa, ciclo reprodutivo rápido e alta produção de húmus. O
tratamento dos resíduos pode ser de origem vegetal, restos de comida e podas de árvores,
além de esterco. Ao final das atividades, houve tempo para questionamentos e foram
disponibilizados materiais impressos que traziam informações sobre o curso superior de
Tecnologia em Processos Ambientais e sobre a compostagem com minhocas, além de um
cartaz do projeto (Ver Ilustração 5).
ILUSTRAÇÃO 5 - CARTAZ SOBRE VERMICOMPOSTAGEM

FONTE: A pesquisadora (2015).
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O último encontro do curso, em dezembro de 2015, com a presença de apenas uma
cursista, consistiu em uma avaliação das atividades realizadas. Aproveitou-se o momento para
repassar informações sobre como a participante receberia o certificado e os prognósticos para
a continuidade da formação.
O encerramento das atividades se deu dias depois com a plantio de trinta mudas de
Trepadeira Hera na parte externa do muro da escola (Ver Ilustração 6). Esta demanda surgiu
em uma conversa com o vice-diretor que tinha a ideia de fazer um muro verde e evitar a
pichação. Idealizou-se a continuidade da plantio das mudas, mas seria necessário um
planejamento de recursos para compra e manutenção. Foram também recuperados os apoios
das caixas de isopor que continham mudas de ervas plantadas em 2014.
ILUSTRAÇÃO 6 - PLANTIO DE HERA

FONTE: A pesquisadora (2015).

6.2 CURSO DE EXTENSÃO DESENVOLVIDO EM 2016
No ano de 2016, entre os meses de março e junho, o curso de extensão teve
continuidade e foi aberta uma nova turma. Desta vez, optou-se por trabalhar apenas com os
estudantes da EJA Fase II, tendo em vista que no ano de 2015, eles haviam demonstrado
interesse pelas temáticas abordadas. Para tanto, foi necessário conversar com a coordenadora
da Educação de Jovens e Adultos, da SME e apresentar a proposta de trabalho (Anexo 2). A
coordenadora aprovou o desenvolvimento dos trabalhos e indicou sua participação nas
atividades.
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O primeiro encontro do curso com os 26 estudantes do 6º período, ocorreu no início de
março. Um mestrando do PPGTE/UTFPR foi convidado para replicar a palestra “Gênero e
artefato” Inicialmente, ele apresentou um vídeo no qual apareciam macacos que, toda vez que
algum deles tentava pegar um cacho de bananas, os demais o agrediam. Essa agressão teve
início quando um macaco, ao apanhar o cacho de bananas, foi molhado por um balde com
água. Os outros macacos com receio de serem atingidos pela água passaram a não permitir
que qualquer um se aproximasse das bananas. Com o passar do tempo, mesmo sem o balde
d’água, eles continuavam a se agredir. Foi feita uma analogia com o ato de consumir
compulsivamente e atos mecânicos que reproduzem ações impensadas.
Após esta introdução, teve início o trabalho com o texto “Gênero e artefato”, da autora
Vânia Carneiro de Carvalho. Foi feito um resgate histórico sobre a importância do papel da
mulher no processo de consumo e consumismo, a partir da revolução industrial. A
apresentação abordou aspectos da casa, da moda, da vida social, do cuidado com os filhos e
da inserção da mulher no mercado de trabalho. No século XIX, a mulher deveria encontrar
equilíbrio entre a vida social e privada, entre os deveres de mãe, dona de casa e esposa. As
aparências eram importantes e era necessário mantê-las. As pessoas tinham o hábito de usar
cartões de visita nos quais colocavam suas fotos, ostentando o intelecto, o dinheiro, a beleza e
a felicidade. Fez-se uma comparação desse hábito com as redes sociais da atualidade.
Os homens, nos retratos, pareciam sóbrios, individuais, austeros, sérios, e as mulheres
apresentavam aspectos de competição da face, das roupas, a posição das mãos se fundia com a
decoração da casa. Não se sabia onde terminava o vestido e começava a cortina. Era uma
época de apelo da mulher como objeto, e a sociedade burguesa estava voltada para o mundo
das aparências. Nas fotografias, os homens apareceriam com as mãos com charuto e as
mulheres sem nada nas mãos, mostrando o comportamento ocioso da mulher atribuindo
prestígio ao homem. Eles eram ocupados e a mulher demonstrava o status da família. Nos
anos 1900, elegância e cultura compunham a imagem das mulheres baseada na moda,
valorizando a pose, a posição das mãos e posturas corporais. Existiam, inclusive, manuais que
davam dicas de bom comportamento e prática de gestos para chegarem a ser natural. Era
permitido que frequentassem corridas de cavalos e jogos de futebol.
Da performance das mulheres dependia o prestígio dos homens e, apesar do glamour
aparente, trabalhavam muito em suas casas. No século XIX, havia um grande incentivo para o
consumo, em especial de utensílios domésticos. As casas ficaram mais adornadas, cheias de
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utensílios e aparelhos eletrônicos, além da ampliação de empregados domésticos. As
publicidades mostravam as mulheres satisfeitas com os novos eletrodomésticos.
Com a aquisição dos aparelhos, teoricamente, as mulheres ficariam com mais tempo
livre. Porém, para comprar os objetos de desejo era preciso trabalhar mais e,
consequentemente, sobraria menos tempo para o descanso e o lazer. Foi a indústria que
empregou mulheres e as tirou do trabalho doméstico depreciado. A sensação era de que as
máquinas iriam fazer tudo e que o trabalho diminuiria, mas era preciso adaptar-se à
velocidade da máquina.
O século XIX foi um período de surtos epidêmicos de doenças e as cozinhas passaram
a ter uma aparência de consultório médico, com pisos e revestimento das paredes. Cozinha
branca passava a sensação de limpeza. No Brasil, o foco da cozinha foi mais voltado para a
higiene e saúde, uma vez que existiam muitas moradias precárias. As casas ficaram mais
aconchegantes e as mulheres mais educadas. Também foi nessa época que começou a
preocupação com a ergonomia para as cozinhas, como por exemplo, as cadeiras que não
causariam lesão na postura. Na decoração da casa, o aspecto humano não era valorizado.
Refletiu-se sobre o consumismo, se é necessário comprar tantas coisas, gerando
emprego, mas também gerando poluição, dependência e desigualdades. Alguns participantes
relataram que ainda hoje estas práticas são comuns e podem ser visualizadas na indústria do
casamento, na cirurgia plástica e nos eletrodomésticos.
Ao final da palestra, o mestrando comentou com os participantes que era preciso
repensar as escolhas no momento de consumir os produtos que a publicidade apresenta como
indispensáveis. Uma estudante se manifestou dizendo que pensará mais antes de consumir e
outra disse que continuará a consumir sempre que puder.
No encontro seguintes, novamente o mestrando foi convidado para participar das
discussões. Ele iniciou perguntando que havia sido discutido no encontro anterior. Um deles
observou um ponto do que havia sido falado: o papel das mulheres na sociedade e os produtos
que são desenvolvidos para que elas consumam. O mestrando observou os discursos e criação
de produtos para facilitar o dia-a-dia das mulheres. Na realidade, as empresas têm como único
objetivo, o lado econômico.
Uma professora da escola, que acompanhava a turma da EJA, observou que o
consumidor se sente poderoso quando pode comprar e quando usa o cartão de crédito. A
estratégia de marketing de representar a felicidade ocorre por meio pessoas bonitas, em forma,
jovens e acompanhadas. O mestrando observou que o mercado de produtos femininos está
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saturado e que a publicidade está buscando atingir o grupo masculino, vendo este como uma
abertura para grandes negócios. Ele passou a palavra para uma professora do PPGTE.
Neste encontro foi convidada uma professora do PPGTE, especialista em estudos de
gênero que abordou a questão da mulher na universidade. Quando muitos tipos de
eletrodomésticos foram desenvolvidos, vendia-se a ideia de que a mulher passaria a ter mais
tempo livre para o lazer e para dedicar-se à família. Para comprar tais artefatos foi preciso que
ela acessasse o mercado de trabalho formal, uma vez que as tecnologias destes artefatos de
desejo eram importadas e custosas. Paralelamente, as indústrias se modernizaram e o que
ocorreu foi o fechamento de postos de trabalho e, como consequência, o desemprego de
muitas mulheres. Ela observou que muitas mulheres ganham cerca de 30% a menos que os
homens.
As pessoas perderam o hábito de bater papo com o vizinho, visitar os familiares e
tomar chimarrão em grupo. Além do mais, com a entrada de aparelhos e máquinas que
facilitam a comunicação eletrônica (e-mail, chat, Whatsapp, Facebook, Twitter), houve um
afastamento do contato físico. Intensificou-se a comunicação planetária.
A professora falou também das mudanças que estão ocorrendo no acesso à
universidade. Ela defende os direitos de estudo gratuito para as classes mais desfavorecidas
que necessitam cursar o ensino superior. Ao participar de um curso na Universidade Federal
da Bahia, em Salvador, estudou o caso da inserção de mulheres negras em cursos de pósgraduação. Verificou que a política de cotas favoreceu o grupo afrodescendente.
Como a UTFPR possui seis cursos de engenharia e o número de alunos é superior ao
número de alunas, a professora perguntou para os participantes quem gostaria de fazer o curso
superior de engenharia. Somente quatro rapazes ergueram as mãos. Ela concluiu que as
meninas foram criadas para o cuidar da casa e da família, causando diferença no tratamento
entre homens e mulheres. Uma estudante observou que acha absurdo só a mulher se preocupar
com a arrumação da casa e com o cuidado dos filhos. Outro estudante falou que essas posturas
estão mudando e que ele, por exemplo, colabora com as atividades domésticas.
As questões de gênero geraram bastante polêmica entre os estudantes. Desenvolveu
rapidamente uma ideia da palavra “minoria”, que pode significar tanto menos pessoas, quanto
menos direitos garantidos.
A palestra sobre a geração de resíduos sólidos desencadeada pelo consumo foi
proferida em abril de 2016, por um biólogo, doutorando do PPGTE/UTFPR. Ele explicou que
o incentivo para o consumo está presente em todos os lugares, email, outdoor, televisão,
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filmes e novelas. Esse fator repercute no aumento da geração de resíduos sólidos urbanos.
Uma das soluções para esse problema é a separação dos resíduos. A inclusão dos catadores no
processo de coleta e separação permite acelerar o reaproveitamento e a reutilização de
materiais misturados ao lixo.
Consequentemente, quando houver falta de políticas públicas para disposição dos
resíduos sólidos urbanos, crescerão os índices de poluição, degradação, enchentes, doenças e
reprodução de mosquitos transmissores de doenças. No momento em que a gestão de resíduos
é pensada de forma integrada, muitos materiais potencialmente recicláveis podem ser
reaproveitados e reutilizados.
No Brasil, os serviços de manejo de resíduos estão distantes de serem equacionados190.
São muitos os materiais que podem ser reciclados de forma integral e o alumínio é um
exemplo. O palestrante explicou que em Curitiba, os resíduos orgânicos vão para o Aterro
Sanitário. Ele esclareceu que os depósitos a céu aberto (lixão) não têm o controle oferecido
por aterros sanitários, onde o chorume é tratado, o lixo é enterrado e há o controle da
liberação de gases.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de
2010), o Plano Nacional de Resíduos Sólidos191 (2012) e o Plano de Gestão Integrada dos
Resíduos Sólidos do Município de Curitiba (2017) são normas que, embora estejam
vigorando, nem sempre são cumpridas em sua integralidade. A palestra foi finalizada com a
exibição de um filme curta-metragem192 sobre o consumo, com o título “O ser humano
capitalista - sociedade do consumo”, que não despertou interesse dos estudantes e dificultou a
possibilidade de discussões. Na ocasião, o comportamento de alguns estudantes dificultou o
trabalho do palestrante.
Uma professora da UTFPR, Câmpus Pato Branco, que está cursando o doutorado no
PPGTE, palestrou sobre problemática ambiental, como funcionam a natureza e as
interferências humanas. Ela promoveu a interação do grupo ao chamar a atenção para os
problemas ambientais da sociedade e a soberania da natureza que não necessita do ser
humano para existir e viver. Os ecossistemas são equilibrados e exercem sua função. Todavia,
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Pensar sobre uma situação problemática, avaliando e buscando uma solução.
“O Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos é um dos Instrumentos da Política
Nacional de Resíduos Sólidos Lei n. 12.305, de 2 de agosto de 2010 e regulamentada pelo Decreto no. 7.404, de
23 de dezembro de 2010. Está basicamente ancorada neste Sistema de Informações e a evolução de sua
concepção envolverá o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente e o Sistema Nacional de
Informações Sobre Saneamento Básico, coordenado pelo Ministério das Cidades” (BRASIL, 2018).
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Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dCK3p6W8i7Y >. Acesso em: 12 fev. 2017.
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o ser humano, que faz parte da natureza, pode desagregar essa estrutura biológica, interferir na
diversidade de espécies, dominância e estrutura trófica e na continuidade da vida.
A professora explicou que tudo que se faz na natureza gera energia e que há ciclos de
nutrientes. Para que haja chuva é despendida muita energia, por exemplo. Falou sobre a
ciclagem de nutrientes, equilíbrio e processos de resiliência que ocorre por meio do ciclo da
água, carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Um estudante se manifestou e explicou como é
o ciclo da água e sua importância para manter a vida no Planeta. Sem o ciclo da água, o solo
seca e não consegue dar condições para que outras vidas se estabeleçam. O fósforo é
necessário para que as plantas tenham nutrientes. Uma terra pobre pode estar sem nitrogênio e
fósforo e será preciso colocar adubo, cujo principal elemento é o fósforo.
Os processos ambientais estão interligados e todas as manifestações e atividades estão
relacionadas. Ilustrou que quando um rio tem cheiro, por exemplo, é porque as bactérias não
conseguiram cumprir sua função e a natureza entrou em desequilíbrio. Segundo ela, a
produção de alimentos e artefatos que as pessoas consomem conflita com o ritmo da natureza,
mas estes recursos naturais são indispensáveis para a manutenção da vida humana. Da
indústria de transformação resultam os produtos, os efluentes líquidos e os resíduos.
Foram apresentados para os estudantes alguns conceitos fundamentais para a
compreensão do tema da sua palestra, como: população, que é um grupo de indivíduos da
mesma espécie vivendo em relação com outras comunidades; ecossistema, que é tudo aquilo
que tem vida; natureza, que são os elementos componentes dos ecossistemas; dominância,
algumas espécies vivas se sobrepõem a outras, como as lagartixas que comem mosquito;
fluxo de energia, que é toda vez que existem movimentos na natureza e ocorrem as trocas de
energia; biodiversidade, que é a condição de equilíbrio com várias espécies interdependentes.
A palestrante falou ainda que os seres humanos são agentes de transformação dos
recursos naturais com o intuito de satisfazer suas necessidades e desejos de consumo. A
sociedade criou um sistema econômico pautado na capacidade produtiva industrial que oculta
as demais facetas do Planeta, como o ar, o solo, a água e o fogo, forças e energias da natureza.
Outra palestra atraente, que despertou a atenção dos estudantes ocorreu no dia 21 de
junho. Um professor de um centro universitário conversou com os estudantes sobre Robótica
Educativa que utiliza componentes reciclados para a construção dos robôs. Segundo ele, os
mecanismos da robótica podem ser utilizados na sala aula, evitando-se apenas a aula
expositiva. Por meio do trabalho com este recurso didático, o estudante necessita assumir
mais responsabilidades sobre a própria aprendizagem. O professor explicou que as pessoas
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aprendem de formas diferentes por canais sensoriais: auditivo, visual e sinestésico, e que a
robótica educativa abrange estes três canais.
Quando ele apresentou para os estudantes protótipos de objetos que se movem por
controle remoto, utilizando softwares livres ou de código aberto e materiais recicláveis, houve
demonstração de interesse por parte dos estudantes. Os protótipos foram confeccionados com
placa de computador, peças de ventilador, aquecedor, sensores de presença e luminosidade
(Ver Ilustração 7). A programação foi feita por código aberto encontrado na internet. Esta é
uma robótica sustentável cuja ideia é aprender fazendo, agregando aprendizado no processo
de construção. Ao final, os estudantes puderam manusear e brincar com os protótipos em sala
de aula. Mesmo após o fim da palestra, alguns estudantes ficaram na sala para conversar com
o professor e obter mais informações sobre a robótica.
ILUSTRAÇÃO 7 - PROTÓTIPOS FEITOS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS

FONTE: A pesquisadora (2016).

Um mestrando do PPGTE/UTFPR, funcionário de um banco, comunicou no dia 27 de
junho, uma palestra sobre educação financeira. Ele falou sobre o uso do dinheiro, como se
organizar, como gerenciar os gastos e os ganhos, e repensar as compras e as contas do dia-adia. É preciso estabelecer prioridades e dispensar o que não é necessário. O planejamento é a
primeira iniciativa.
Alguns estudantes (7/40) disseram que fazem o controle de gastos por meio de agenda
ou de planilha no Excel. A planilha de gastos pode ser feita mês a mês para comparar os
gastos mensalmente. Dos estudantes que estavam presentes, dez disseram que levam e usam
calculadora no supermercado.
Ele explicou que há despesas que são fixas como água, luz, aluguel, mercado, saúde,
transporte, Imposto Predial Territorial Urbano, vestuário e educação, que são os chamados
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gastos básicos. Estes gastos são oscilantes, porém são mensais. No verão, gasta-se menos
energia e no inverno gasta-se mais. Oscila o valor, mas não o tipo de gasto. Há despesas que
são variáveis como consertos de carro e remédios, por exemplo.
A educação financeira começa na infância. É preciso saber quanto se ganha e quanto
se gasta. Se o ganho for menor que a despesa, o orçamento será negativo, se forem iguais, o
orçamento será neutro e se for maior que a despesa, o orçamento será positivo e aí é possível
fazer uma poupança. Quem está no vermelho, ou seja, possui dívidas, precisa cortar e reduzir
gastos, aumentar a renda, renegociar dívidas, reduzir juros, ter disciplina, atitude, controle e
análise. Além disso, é preciso repensar se o que se está comprando é realmente necessário e se
o produto não pode ser substituído por outro mais barato, como o feijão por lentilha, por
exemplo (destaca-se que o preço do quilo do feijão estava cerca de R$ 14,00 à época da
palestra, e era considerado caro).
Para quem está com o orçamento superavitário é preciso se organizar e estabelecer
metas de curto, médio e longo prazo. Alguns estudantes disseram que querem viajar, comprar
terreno ou casa. Outros perguntaram sobre o investimento em poupança e dólares. O
mestrando explicou que tudo depende de como a pessoa pretende gastar o dinheiro,
futuramente. Se a pessoa corre o risco de ter que utilizar o dinheiro antes de atingir o objetivo
final, o melhor investimento é a poupança, mas se ela pretende viajar e já sabe para onde, é
possível investir em moeda estrangeira.

6.3 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2017
No ano de 2017, as ações foram desenvolvidas em uma escola municipal de tempo
integral, Professor Lauro Esmanhoto, em uma turma de 3º ano, no turno da tarde, com a
média de oito anos de idade. As escolas em tempo integral trabalham por práticas pedagógicas
(movimento, educação ambiental e tecnologia). As atividades desenvolvidas pela
pesquisadora ocorreram na prática de Educação Ambiental e buscou-se integrá-las no
planejamento de aulas da professora regente (Ver Apêndice 2).
Nesse momento, é importante explicar como ocorrem as atividades de Educação
Ambiental, na cidade de Curitiba, que antecedem as iniciativas em nível nacional, que tiveram
início com o programa “Lixo que não é lixo”. Estas ações locais seguem os pressupostos da
Lei Federal nº 9.795/1999, na qual a EA não deve se constituir em um componente curricular
isolado, mas integrar-se aos componentes de modo transversal, contínuo e permanente. Esta
conexão atende aos preceitos da Política Nacional de Educação Ambiental (Decreto Federal
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nº 4.281/2002). Além disso, também cumpre o previsto na Constituição Federal de 1988, a
qual incumbe ao Poder Público “promover a Educação Ambiental em todos os níveis de
ensino” (BRASIL, 1988).
Com a aprovação da Lei Municipal nº 7.833 de 1991, a obrigatoriedade de atividades de
Educação Ambiental foi inserida na RME “em todas as áreas do conhecimento e no decorrer
de todo processo educativo em conformidade com os currículos e programas elaborados pela
SME” (CURITIBA, 1991, p. 134-135). As condições legais visavam garantir a implantação
de programas de forma sistematizada e contínua (CHAVES; SILVA, 2018). Outra iniciativa
da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para introduzir questões ambientais e valores nas
rotinas das crianças e adolescentes foi o projeto intitulado Piá Ambiental. O projeto
desenvolvido nos Espaços de Contraturno Socioambiental, e administrado inicialmente pela
Universidade Livre do Meio Ambiente, estabeleceu vínculos com as escolas da SME como
espaço de contraturno e passou a ser chamado Programa de Educação Integral Alternativo.
No ano de 2017, a SME organizou o Fórum Curitibano de Educação Ambiental da
RME, que apresentou as boas práticas desenvolvidas nas unidades escolares. Além disso, os
profissionais da educação participaram de palestras e debates sobre resíduos sólidos, desastres
naturais, preservação ambiental, mudanças climáticas e os processos de urbanização. Outro
tema que recebeu destaque foi a importância da interdisciplinaridade das abordagens
ambientais (CURITIBA, 2017). Foram dois dias de trabalho voltados para as questões
ambientais que movimentaram as escolas, em especial aquelas que ofertam a educação em
tempo integral e desenvolvem atividades de EA continuamente (CHAVES; SILVA, 2018). O
evento teve uma segunda edição em 2018.
Para as atividades propostas pela pesquisadora que seriam desenvolvidas na escola, foi
realizado um planejamento respeitando as diretrizes curriculares para a Educação em Tempo
Integral, documento norteador da SME. No dia 19 de outubro, a pesquisadora apresentou-se
para os estudantes e acordou com eles como seriam as atividades. Eles disseram que
gostariam de assistir a um filme e fazer atividades externas.
No dia 26 de outubro, aconteceu a primeira atividade com os estudantes. Foi montada
uma lojinha com embalagens vazias de mercadorias. Entre os produtos havia: shampoo,
refrigerante, achocolatado, leite, biscoito e suco (Ver Ilustração 8). Algumas embalagens
estavam cobertas com papel e rotuladas com palavras que se referem a sensações e ações,
como: felicidade, brincar, amor, paz e amizade. Os estudantes receberam cédulas de dinheiro
pedagógico para fazer as compras. Cada produto tinha um valor afixado nas embalagens.
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ILUSTRAÇÃO 8- LOJINHA COM EMBALAGENS VAZIAS

FONTE: A pesquisadora (2017).

Depois de irem às compras, alguns estudantes explicaram, oralmente, porque haviam
escolhido aquele produto. As respostas foram diversas. Alguns disseram que compraram o
produto porque queriam ficar com a embalagem. Outros disseram que a mãe ou o irmão
precisava daquele produto. Em seguida, os estudantes se expressaram por escrito. Foi possível
observar que os estudantes estavam em diferentes estágios de alfabetização e que
compreenderam o objetivo da tarefa. Ver Quadro 9.
QUADRO 9 - COMPRA DE PRODUTOS PELOS ESTUDANTES
PRODUTO
SENTIMENTOS E AÇÕES
RAZÃO DA COMPRA
Fósforo
Queimar madeira
Nescau
Gostoso, bom.
Caixa de lápis
Pintar e desenhar
Amizade
Em branco
Bolacha
Em branco
Detergente
Lavar louça
Refrigerante
Fingir tomar algo
Brincar de boneca
Dar para a prima
Garrafa
Utilizar a garrafa
Felicidade
Não conseguiu expressar-se
Paz
Pregar a palavra de Deus
Tênis
Tênis furado, sujo e queimado
Leite condensado
Brincar de comidinha
Garrafa de suco
Tomar suco, água e refrigerante
Iogurte
Gosta de iogurte
Amor
Dar para o pai
Shampoo
Higiene
Balas
Gosta de balas
Leite
Gosta de leite
Danoninho
Completar a coleção
Chocolate
É doce
Caixa de fósforo
Brincar
Caixa de sabonete
Em branco
FONTE: Organizado pela pesquisadora (2018).
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O comprador da caixa de fósforo aproveitou o momento da escrita para redigir um
texto sobre a relação entre procurar, encontrar e comprar. Uma estudante comprou o
sentimento de paz com o intuito de repassá-lo aos demais por meio da pregação da palavra de
Deus. O texto revelou grande capacidade de trabalhar na escrita o imaginário e o abstrato.
Reforçou a certeza do amor de Deus por ela e pelos demais: “Porque Deus me ama e porque
Deus também te ama”. Houve um caso em que a resposta da pergunta foi outra pergunta. “Por
que você comprou esse produto? Porque eu comprei?”. Reforçou-se a canal da comunicação.
Dois estudantes compraram embalagens para transformá-las em produtos, como a
garrafa para colocar água e o pote para completar uma coleção. Outros compreenderam que as
embalagens estavam representando produtos e justificaram a compra relatando o que fariam
com o produto. Aqueles que compraram sentimentos ou ações justificaram suas compras
relatando adequadamente o que fariam com os sentimentos e outros deixaram a resposta em
branco. Muitos expressaram o gosto pelos produtos.
Quanto ao uso do dinheiro, observou-se que os estudantes sabiam lidar com os
valores. Eles demonstravam frustração quando o dinheiro não era suficiente para comprar o
produto desejado. As saídas para resolver o problema foram dadas pela pesquisadora que
sugeriu que eles poderiam tomar dinheiro emprestado com o colega.
Nos dias primeiro e oito de novembro, houve a apresentação do filme Wall-E, que teve
a duração de 1h37min (Ver Ilustração 9). Após a exibição, foi realizada uma reflexão sobre o
descarte de resíduos e discussão sobre os principais trechos do longa-metragem. Além do
debate, os estudantes puderam desenhar o que entenderam sobre o filme. Dez desenhos
representaram a ficção científica apresentada no filme. Dezoito conseguiram colocar
representações da natureza na forma de céu, árvore, plantas, planeta, flor, sol, inseto e água.
Apesar do filme ser uma ficção científica, longo e complexo, mais da metade dos estudantes
conseguiu extrair a mensagem central do filme que é a importância de cuidar do Planeta
Terra. Porém, eles não conseguiram situar-se no problema: a Terra estava poluída com
entulhos e a atmosfera com gases tóxicos.
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ILUSTRAÇÃO 9 – FILME WALL-E

Fonte: TFX (2019)

No dia 22 de novembro, houve uma caminhada pela escola para que os estudantes
realizassem uma observação sobre os problemas ambientais e para dar sugestões sobre o que
poderia ser feito para melhorar aquela situação. Os estudantes apontaram problemas como
falta de calçamento, piso molhado próximo aos bebedouros e falta de cobertura para
atravessar o pátio. As sugestões que partiram deles foram: fazer caçadas ou plantar grama e
fazer uma cobertura entre os prédios. Quanto ao piso molhado, a pesquisadora os instigou a
pensarem sobre a necessidade de não desperdiçar água. Dias depois, os estudantes fizeram
desenhos sobre as ideias coletadas. As ilustrações coladas no papel bobina e afixadas nas
paredes das escolas.
As atividades desenvolvidas tinham como objetivo promover a percepção que todos
são integrantes, dependentes e agentes de transformação do ambiente, além de refletir sobre as
ações individuais de consumo, salvaguardando as devidas transposições didáticas do temas
abordados.

6.4 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2018
No ano de 2018, foram desenvolvidas atividades na EJA Fase II, na Escola Municipal
Papa João XXIII. As atividades tiveram início no dia 27 de março com a aplicação de um
questionário sem necessidade de identificação, em duas turmas, mas as atividades da
pesquisadora foram aplicadas somente em uma delas (Ver Apêndice 3). O objetivo foi obter
material para efeitos comparativos sobre a aplicação da pesquisa. O instrumento explorou
conceitos de felicidade, poupança, sonhos de compras, roupas, descarte e conceitos sobre
consumo. Entre as questões, há diferenciação entre consumo e consumismo (Ver Apêndice 4).
As atividades de pesquisa foram desenvolvidas na turma A. As duas turmas de 4º
período, equivalente ao 9º ano do ensino regular, seriam as últimas da escola, pois houve uma
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mudança na oferta de EJA nas escolas municipais e os anos finais do Ensino Fundamental
passaram a ser de responsabilidade somente da Secretaria Estadual da Educação do Paraná.
Levando em consideração as experiências dos anos de 2016 e 2017, as atividades
foram programadas para serem mais práticas do que em forma de palestras. Contudo, ainda
observaram-se a resistência por parte dos estudantes mais jovens em compor grupos e aceitar
atividades que exigem movimentar-se.
Na primeira atividade prática com os estudantes, ocorrida no dia dez de abril, foram
apresentadas imagens de desastres ambientais, tais como: ilha de lixo no oceano Pacífico,
aves mortas com plásticos dentro do organismo e animais mutilados pelo lixo. Os estudantes
observaram as imagens e debateram sobre elas. Na medida em que aparecia um caso
impactante, como por exemplo, um animal preso em uma rede de pescar, eram feitos
comentários, explicações e projeções. Foram momentos imaginativos que exigiram
aprofundamentos, contextualizações e esforços de compreensão de situações não vividas e das
responsabilidades de todos sobre os sofrimentos dos animais e das pessoas de baixa renda, e
de situações de euforia para comprar produtos a preços reduzidos.
A segunda atividade desenvolvida, em 24 de abril, foi a apresentação de um
documentário “Destruição do Meio ambiente”193 sobre problemas ambientais e o que as
pessoas podem fazer para melhorar esta situação. O documentário focou na conscientização
da existências dos inconvenientes, dos contratempos, transtornos, das ações humanas sobre a
natureza. Após a exibição do documentário, houve debate sobre o conteúdo.
Após o debate sobre o filme realizou-se o ping-pong ambiental, uma ação que exigiu a
divisão dos estudantes em dois grupos. De um lado, um grupo deveria mencionar um
problema ambiental ou de consumismo e em seguida jogar a bolinha para um participante do
outro grupo. Este deveria apresentar uma solução (Ver Quadro 10).
QUADRO 10 - PROBLEMAS AMBIENTAIS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES
PROBLEMA
SOLUÇÃO
Endividamento
Comprar menos e pagar à vista
Excesso de roupas
Doar para outras pessoas, trocar ou vender
Necessidade de trocar de carro
Poupar dinheiro e pagar à vista
Lixos nos mares e rios
Jogar o lixo no local certo e separar os
diferentes tipos de resíduos
Usar o limite do cartão de crédito
Economizar e comprar à vista. Não entrar
no crédito rotativo
Necessidade de trocar de celular
Se o atual estiver bom, não trocar ou
esperar uma oferta.
FONTE: Organizado pela pesquisadora (2018).

193

Disponível em: <https://www.youtube.com/whatch?v=sh6gVVyzoCQ>. Acesso em 15 mar. 2018.
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Na sequência das atividades, no dia oito de maio, os estudantes produziram cartazes
compostos de frases e imagens retiradas de revistas. Trabalharam em grupo com materiais
similares. Houve dúvidas quanto a função e utilidade dos objetos das imagens, por isso as
discussões se acentuaram para os conceitos de consumo e consumismo. Por exemplo, um
carro novo (caminhonetes, sedans) poderia ser um objeto de consumo necessário para
trabalhar e atender as necessidades da casa, por um lado, e por outro, seria uma objeto de luxo
e desejo.
Caso a pessoa troque de aparelho celular, constantemente, com a finalidade de
acompanhar as novidades e inovações tecnológicas, isto pode ser classificado como
desnecessário. A leitura dos preços dos objetos foi uma forma de classificar os dois termos. A
equipe destacou a foto de um tênis que estava com o preço de R$ 799,90 e que tinha sofrido
um desconto. O tênis poderia ser comprado por R$ 719,90. Duas imagens colocadas no cartaz
referem o consumo de bebidas alcóolicas como supérfluas. Duas fotos de mulheres vestidas
diferentemente apontam o luxo de um vestido bordado e de bolsas para diversas finalidades
(festa, rua, trabalho, viagem e outras). As ocasiões comemorativas estimulam o consumismo e
o desejo da pessoa se destacar e de se auto publicizar.
O grupo considerou que o consumismo tem consequências negativas que podem ser
expressas na forma de doenças, estresse, falta de poder aquisitivo e aumento do número de
objeto desnecessários. Os participantes introduziram o termo “consumista” para nomear as
pessoas que acumulam “coisas, objetos e outras coisas necessárias” (Ver Ilustração 10).
ILUSTRAÇÃO 10 – CARTAZ SOBRE CONSUMISMO

FONTE: A pesquisadora (2018).

O grupo que trabalhou sobre o conceito de consumo ilustrou o cartaz com figuras que
exteriorizam as necessidades vitais do ser humano: alimentação, vestuário, higiene, educação
e transporte. Eles definiram o consumo como “coisas que são necessárias para viver”. A
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imagem de um casal jovem vestido com calça jeans rasgada e desenhada, camiseta e sapatênis
evidencia a forma simples de se vestir (Ver Ilustração 11). Seria um traje acessível a grupos
sociais de baixa e média renda. A comida aparece em três formas: o plantio, o fruto e o prato
pronto. O transporte está figurado no carro popular, e a higiene em uma loção hidratante que
tem um valor de R$ 25,74. Houve uma associação para justificar o consumo de objetos entre
as profissões e as necessidades, como uma manicure que utiliza o celular para agendar
horários para clientes e um mecânico que utiliza o carro para transportar peças e atender os
clientes.
ILUSTRAÇÃO 11 – CARTAZ SOBRE CONSUMO

FONTE: A pesquisadora (2018).

Os participantes mencionaram a questão de limite de compra como termômetro para
desmembrar os comportamentos: “o ser humano compra o que é necessário, mas quando a
pessoa começa a comprar coisas que não têm necessidade, ou compra coisas por impulso,
deixa de ser consumo e passa a ser consumismo”.
O terceiro cartaz foi uma espécie da conclusão e fechamento das discussões. O grupo
deveria encontrar soluções para “deixar de ser consumista e passar a ser apenas um
consumidor” (cartaz). Destaca-se no texto do cartaz, em letras maiúsculas e coloridas, a
palavra “economia”. O gênero textual visualizado é o de uma receita para preparar um
alimento, um remédio e uma agenda. Usaram os verbos no imperativo, tempo infinitivo,
destacando as palavras “ter”, “fazer”, “evitar”, “não comprar”. Os sentimentos referenciados
tem caráter de observação e condição para reprimir sensações, sentimentos e desejos.
“IGNORAR PAGAMENTOS EM PRESTAÇÕES” foi a última frase do cartaz, em
letras maiúsculas, que exprime a negação ao endividamento. Outra frase exprime ação de
educação financeira: “fazer orçamento”. Quando a pessoa quer empoderar-se, ela precisa “ter
dinheiro em mãos”. Há uma leve condenação à ilusões de segurança, de beleza, de luxo
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presentes em shopping, que oferece opções de esporte, lazer, alimentação, compras e serviços
em gerais. “Não comprar por emoção”. O que resta de opções para o consumidor é “comprar
só o necessário”. Esta recomendação pode ser entendida conforme a única figura do cartaz:
um prato de comida. Após as discussões sobre os cartazes, os mesmos foram colocados em
exposição nas paredes da escola. No último encontro, que ocorreu no dia 22 de maio, foi
aplicado outro questionário nas turmas A e B (Ver Apêndice 5).
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Neste capítulo da tese apresenta-se a análise dos resultados da pesquisa. A escolha do
tema sobre modernidade, consumo e consumidores abriu uma gama de possibilidades de
desdobramentos de enfoques para diferentes áreas do conhecimento. Para estabelecer a
direção da pesquisa foi necessário limitar o tema aos aspectos educacionais, tecnológicos,
ambientais, sociais e científicos. Foi feita pesquisa bibliográfica e de campo, realizada em
escolas, buscando verificar como o tema poderia ser trabalhado de maneira transversal em
unidades formais de ensino. Os dados obtidos nas escolas pesquisadas provieram de diferentes
atividades e estão analisados à luz da base teórica escolhida.

7.1 PESQUISAS NA INTERNET
As pesquisas feitas na internet exigiram conhecimentos prévios para não cair em
armadilhas da rede mundial de computadores. Caso o pesquisador não saiba, minimamente, o
que está procurando acaba por aceitar afirmações infundadas ou equivocadas (CHAVES;
SILVA, 2016). As chamadas “fakenews” (notícias falsas) podem prejudicar pessoas com a
divulgação de mentiras. Ter acesso a informação não significa aceitá-la ou rejeitá-la e sua
credibilidade precisa ser questionada.
Ao pesquisar na internet, com o termo “consumo consciente”, foi necessário fazer
outra triagem para verificar se os patrocinadores que apoiavam o tema dos sites aproveitavam
para transformar isso em uma oportunidade de apresentar seus negócios. Foi necessário
verificar a veracidade dos dados coletados para a pesquisa, pois há muitas instituições que se
manifestam preocupadas com os problemas ambientais.
Nos endereços visitados sobre consumo consciente, observou-se que as informações e
o tema central dos sites nem sempre eram coesos, como é o caso de sítios que divulgam
formas de proteger o meio ambiente, mas eram patrocinados por grandes empresas como
Casas Bahia, Walmart, Rede Globo e Coca-cola. Embora algumas tenham projetos sociais,
seu grande objetivo é vender, produtos ou ideias. Isso, por vezes, era o oposto do que o site
pesquisado se propunha, ou seja, repassava ideias de consumo consciente, mas os
patrocinadores são empresas que precisam vender para se manterem vivas. Aqui, pode-se
fazer uma analogia com o greenwashing.
A tradução do termo greenwashing para português pode ser algo como “lavagem
verde” ou "pintando de verde". [...] Ele pode ser praticado por empresas e indústrias
públicas ou privadas, organizações não governamentais (ONGs), governos ou
políticos. Consiste na estratégia de promover discursos, anúncios, ações,
documentos,
propagandas
e
campanhas
publicitárias
sobre
ser
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ambientalmente/ecologicamente correto, green, sustentável, verde, eco-friendly etc.
com a intenção primordial de relacionar a imagem de quem divulga essas
informações à defesa do ambiente, mas, na verdade, medidas reais que colaborem
com a minimização ou solução dos problemas ambientais não são realmente
adotadas [...]. O greenwashing é como uma propaganda enganosa - uma imagem é
passada, porém, a realidade é outra (eCYCLE, 2019).

Por outro lado, há sites que se mantém com parcerias ou com patrocinadores ligados à
questão ambiental. Um exemplo é o site que trata do “desapego consciente194”, o qual lista
locais na cidade de Curitiba, onde é possível fazer o descarte correto de produtos como
remédios, lâmpadas e equipamentos eletrônicos, ou fazer trocas e doações. Os sites que
anunciam o consumo colaborativo são exemplos de divulgação de trocas de serviços, como
carona, hospedagem, arrecadações e campanhas. Essas iniciativas colaboram para o
prolongamento do uso dos produtos, redução da geração de resíduos, além de sensibilizar para
o destino correto dos materiais.

7.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS
Foi por meio dos cursos de extensão universitária que a pesquisa introduziu a temática
do consumo e do consumismo no âmbito escolar, de forma transversal, considerando que a
educação é uma das formas para melhorar a sociedade (Cagni et al., 2012). Sachs (2004)
também observa a importância da educação para a compreensão dos direitos humanos e para
o despertar cultural. Assim, procurou-se envolver professores e estudantes nas reflexões sobre
temas atuais como o consumo infantil, a degradação da natureza e o descarte incorreto de
resíduos.
No que diz respeito à oferta de formação continuada para professores, sobre a temática
do consumo, foram realizadas as adequações solicitadas (local, horário, carga horária).
Contudo, houve baixo interesse por parte dos docentes em participar dos cursos, o que não
desanimou o diretor da escola pesquisada, que valorizou os esforços e garantiu diferentes
públicos para os mesmos. Os cursistas se manifestaram de diferentes formas, aceitando,
recusando, reforçando os contatos e enxergando possibilidades de dar continuidade aos seus
estudos. O Quadro 11 resume as primeiras manifestações de cursistas sobre o consumo e
consumismo.

194

www.desapegoconsciente.org.
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QUADRO 11 - CARACTERIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO CURSO
ÁREA DE
TRABALHO

INTERESSE PELO
CURSO

SEPARA O
LIXO?

CONSIDERA-SE
CONSUMIDORA
OU CONSUMISTA?

O QUE ESPERA DO
CURSO?

IMPORTÂNCIA DO
CERTIFICADO

HORÁRIO DO
CURSO

ATIVIDADE A
DISTÂNCIA

Professora
de
educação
infantil
Professora
de
educação
infantil
Professora
de
educação
infantil
Professora
de
ciências
Agente
administra
tivo
Professora
de
educação
infantil
Agente
administra
tivo
Reeduca
dora
auditiva e
visual
Professora
de
educação
especial
Professora
de arte

Aprimorar
e
adquirir
novos
conhecimentos

Sim

Consumidora

Adquirir amplo
conhecimento

Conhecimento

Adequado

É possível

Crescimento
aprendizado

Sim

Consumidora

Conhecimento
mais elaborado

É de
valia

Adequado

Tempo
limitado

Novos
conhecimentos

Sim

Consumidora

Enriquecer os
conhecimentos

Satisfação
pessoal

Adequado

Organizará
seu tempo

Atualizar-se na
educação
ambiental
Ampliar saberes

Sim

Consumidora e
consumista

Conhecimento

Difícil

Será
complicado

Sim

Consumidora

Apropriar-se de
novos
conhecimentos
Aprender mais

Conhecimento

Bom

É possível

Interagir
com
pessoas
envolvidas com a
pesquisa
Adquirir
conhecimento

Sim

Contato
com
professores da
UTFPR

Satisfação
pessoal

Adequado

É possível

Sim

Consumista

Bom

Adequado

É possível

Utilizar recursos
tecnológicos na
escola

Sim

Consumidora

Cuidar melhor
do
meio
ambiente
Ampliação de
conhecimentos

Contribui para a
vida
profissional

Compatível

Procurará
adequar-se

Sim

Consumista

Obter
conhecimento

Etapa vencida

Ótimo

Se
organizará

Consumidora

Compreender
como
sua
profissão está
colaborando
com a educação

Valor simbólico

Adequado

Possível

e

grande

FONTE: Organizado pela pesquisadora (2015).

As expectativas eram de ampliar conhecimentos e interagir com a pesquisa, ensino e
extensão. Todas se consideraram como desejosas de consumir, caso tivessem maior poder
aquisitivo. No que tange a questões ambientais, as respostas das participantes apontam baixa
relação entre a exploração da natureza e consumo, tendo em vista que se tivessem dinheiro
sobrando investiriam em bens e serviços (reformar a casa, comprar o que o filho precisa,
embelezar-se, comprar joias). Quando a pessoa tem um valor extra no seu orçamento, entra
em conflito entre guardar o dinheiro para uma necessidade futura e satisfazer desejos e
necessidades mais momentâneos. Em geral, não há uma preocupação com o que seu consumo
representa no total dos recursos naturais explorados.
Na avaliação final do curso para professores, a única cursista presente relacionou o
tema do curso com a formação dela (Geografia). Ela acredita que isto colaborou para motivála a comparecer a todos os encontros. Imaginava a apresentação de conteúdos mais técnicos e
menos polêmicos. Suas expectativas condizem com os cursos de formação de professores que
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apresentam uma linearidade no tratamento dos temas, assim como nos currículos escolares. A
variação dos tópicos das palestras, apresentados de forma não sequencial, exigiu da
participante esforços no sentido fazer as relações e as pontes com o tema do consumo e do
consumismo. Além do mais, as formas de apresentação foram livres e os palestrantes
escolheram as metodologias de abordagem dos temas.
A valorização do curso enquanto meio de promoção da conscientização sobre o ato
compulsivo de consumir foi atribuída pela participante, que se considera consumista. Em
paralelo, se preocupa com o destino correto dos resíduos e separa o lixo. Os conteúdos que
mais lhe chamaram a atenção no curso foram os relacionados à sua inquietação e que,
segundo ela, deveriam fazer parte dos componentes curriculares de Ciências e Geografia. Isto
mostra que as associações mais fortes que se estabeleceram foram entre o consumo e o lixo e
que existe uma tendência de propor conteúdos para componentes curriculares específicos,
destacando a dificuldade em abordar o tema de forma transversal.
Uma tendência do docente depois que termina a graduação e entra no mercado de
trabalho é concentrar-se nos processos de ensino e aprendizagem. Por isso os cursos de
extensão são meios de reaproximar os docentes de ensino fundamental das atividades de
pesquisas acadêmicas, de modo presencial, fazendo sobressair os processos de sensibilização.
Acredita-se que as ciências sociais aplicadas abriram o espaço para as pesquisas qualitativas
que permitem transformar as tendências abusivas de consumo do planeta.
O objetivo de oferecer o curso de extensão para os professores foi atingido
parcialmente, uma vez que houve evasão. Embora, a necessidade da realização do curso tenha
surgido na escola pesquisada, não houve adesão por parte dos professores da unidade. A
continuidade da formação só foi possível porque houve a participação dos estudantes da EJA
Fase II. Os conteúdos versavam sobre livros, dissertações e artigos discutidos no PPGTE, os
quais requisitariam pré-leituras.
Os palestrantes que não eram professores tiveram menos articulação com os
participantes do que aqueles que possuem formação docente. Esse fator influiu no
comportamento dos cursistas e na compreensão dos conteúdos, bem como na continuidade do
assunto em sala de aula. Mesmo que não tenha havido reflexões aprofundadas, brilharam
novos olhares para a tomada de decisão de compras. Cada um se posicionou como
consumidor e identificou tipos de comportamentos diferenciados na hora de consumir
produtos.
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As palestras que tinham uma abordagem mais teórica dispersavam mais a atenção dos
participantes e aquelas que traziam a possibilidade de manipular materiais, como a robótica,
obtinham mais atenção. Contudo, os questionamentos dos participantes não eram muito
aprofundados, centrando-se em questões de senso comum e relato de experiências do
cotidiano. O aproveitamento dos conteúdos foi relativo à idade e ao momento profissional dos
estudantes e também à disponibilidade de horário.
O público infantil da Escola em Tempo Integral foi mais receptivo, aos objetivos de
sensibilização, apesar do pouco vocabulário e da capacidade de articulação com o tema. As
crianças participaram de todas as atividades e avaliações e respeitaram a cronologia das
propostas. Nas falas dos estudantes, observou-se que a manutenção da horta era a atividade
mais representativa da Prática de Meio Ambiente. O tema introduzido afastou-os desta
perspectiva e ampliou a visão deles sobre meio ambiente. Com a exibição do filme Wall-e se
construíram laços com a tecnologia e com a horta, representados por flores e artefatos
tecnológicos.

Eles demonstraram ter capacidades para desenvolver habilidades, abstrair

conteúdos de filmes, simular a realidade e compreender o contexto em que vivem, o que
evidencia a importância do professor na articulação desses processos.
Naquele momento, quem ditavam os limites de consumo e consumismo ainda eram os
pais, segundo os depoimentos. Logo, a introdução do tema foi bastante relevante e pôde
contribuir para a tomada de decisão. Para cada faixa etária existe uma concepção da importância
de garantir para as futuras gerações um ambiente sustentável.
Enquanto os docentes de jovens e adultos não interagiram com as propostas, foi de
fundamental importância a participação da docente de Educação em Tempo Integral na
condução das atividades. Havia a expectativa de que os professores da EJA estabelecessem
um diálogo com as palestras, mas observou-se que aqueles se tornaram momentos estanques.
As propostas finais da pesquisa foram feitas com jovens e adultos na forma de
atividades. Nesta etapa, foram avaliadas as ações desenvolvidas por uma turma que recebeu
orientações. A aplicação de questionário permitiu coletar dados já no início das atividades, os
quais indicaram a direção que viria na sequência. O mesmo questionário foi aplicado em uma
turma que não participou das atividades. O tema central foi o consumo e o consumismo e suas
consequências para vida no Planeta.
Ambas as turmas compreendiam, no início, que consumo é comprar o necessário e
que consumismo é o agravamento do desejo de comprar. Muitos deles não trabalham (15) e
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dependem de familiares. Aqueles que trabalham (14) têm noção mais precisa sobre dinheiro,
salário, dívidas e poupança.
Na avaliação final, a turma que participou das atividades foi capaz de desdobrar o seu
pensamento sobre o tema, indicando o que compreendiam como consumo mais consciente:
valorizar as escolhas, organizar, preservar o planeta, refletir sobre o tema da poluição, saúde,
descarte, ter pré-requisitos para comprar (Ver Apêndice 6).
Verificou-se que o tema do consumo e do consumismo, divulgado por autores de
várias áreas, como médicos, psicólogos, profissionais do marketing e professores, por meio de
palestras e publicações, pode ser um veículo para estimular as discussões na escola. É preciso
aprofundar o assunto na transversalidade das disciplinas que transitam pelos currículos. O
tema corrobora com a abordagem interdisciplinar em consonância com as concepções
científicas, tecnológicas, culturais, educacionais e sociais, e garante espaço para reflexão
sobre o esforço para minimizar os impactos ambientais.
A pesquisa comprovou o interesse das pessoas pelo tema que é polêmico e conflitante,
que faz parte da formação, da vivência e do cotidiano de estudantes e professores. A presença
do tema na escola estimula reflexões sobre consumo e consumismo e contribui para formação
de opiniões, ideais de solidariedade, equidade e justiça. “São esses valores, transformados em
valores culturais, que motivam os indivíduos a agir” (BASTOS, 2015a, p. 97).
A pesquisa conseguiu replicar o tema para diferentes pessoas em distintas situações
escolares. Embora, não tenha sido possível participar do planejamento das atividades
curriculares e ter introduzido as intervenções em diferentes momentos do horário de aula, isto
não diminuiu a sua relevância como atividade escolar. Pelo retorno dos estudantes e pelos
instrumentos de pesquisas preenchidos, houve a compreensão do meio ambiente em sua
totalidade, não só no aspecto físico e social, mas também na exteriorização de valores,
concepções e projetos de vida.
Ainda que bombardeados por campanhas publicitárias que estimulam desejos de ter, é
preciso que os estudantes aprendam a aceitar e a negar tudo aquilo que compromete o
desenvolvimento real do ser humano. Modernidade não pode ser confundida com mercado,
com cálculos monetários, com maximização de lucros e racionalização da produção. Santos
(2012a) chama a atenção para o fato de que as pessoas não consomem somente produtos, mas
também conceitos, e a escola pode colaborar para a difusão de ideias e práticas que objetivem
o consumo consciente.
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CONSIDERAÇÕES
Pesquisas que envolvem consumo, educação e meio ambiente são prementes na
modernidade que está caracterizada pelas inovações tecnológicas, dinamicidade, velocidade,
avanços científicos e redução de distâncias. As indústrias estão, diariamente, transformando
matérias-primas e desenvolvendo novos produtos e culturas. Na medida em que ocorrem a
aceitação da sociedade das formas de apropriação e uso da natureza e a adesão às dinâmicas
da publicidade e do mercado, intensificam-se diferentes formas de consumo, consumismo e
aculturação.
O poder público busca proteger os consumidores, por meio de normas e divulgação de
informações. Contudo, é o poder público que aprova normas que permitem aumentar o
desmatamento, o descaso com os passivos ambientais, a poluição das águas e o desrespeito
aos direitos humanos mais básicos.

A construção de valores sociais e as mudanças de

atitudes, com a finalidade de modificar as formas de consumo e consumismo na modernidade,
podem ocorrer com a integração entre ciência, tecnologia, meio ambiente e educação.
Para efeito deste estudo, as atividades desenvolvidas nas escolas permitiram verificar
como os agentes se apropriam do tema do consumo de bens, dos recursos naturais e do uso de
recursos tecnológicos na modernidade. O objetivo geral da tese de avaliar os propósitos da
educação na promoção do consumo consciente e na mitigação dos problemas ambientais em
escolas municipais de ensino fundamental da cidade de Curitiba-PR, foi atingido por meio de
pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. O tema se conecta com as mudanças de
comportamento das pessoas, o que permite analisar distintas representações de satisfazer
necessidades nos aspectos históricos, sociais, tecnológicos, publicitários e neurocientíficos.
Foram feitas correspondências entre as publicações selecionadas e expressões da
ciência, tecnologia, meio ambiente e educação. Ao examinar as diferentes perspectivas de
estudos sobre consumo e consumismo, verificou-se que sua contemporaneidade, abrangência,
valores e popularidade possibilitam disseminar as discussões, não somente para o ensino, mas
também para todos os empreendimentos humanos.
Os estudos feitos por autores citados coadunam-se fortemente com as ideias de que as
relações sociais da modernidade e da contemporaneidade estão orientadas pelo e para o
consumo. O autor observa que os desejos de consumo são insaciáveis. A partir dessa posição,
os autores desenvolvem suas ideias em torno do comportamento, publicidade, cultura de
massa, produção em série, marketing, mídias, moda e oscilações de mercado.
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Paralelamente, as áreas de conhecimento da Sociologia (relações sociais), Psicologia
(consumo), Economia (educação financeira), Medicina (alimentação saudável) e outras,
podem articular o tema do consumo e do comportamento humano com o campo da educação.
Pesquisas da neurociência contribuem para aprimorar as técnicas de marketing e dar respostas
diferenciadas para o comportamento do consumidor. Esta ciência investiga o papel das
emoções no inconsciente e suas pesquisas podem ser utilizadas para disseminar práticas de
consumo consciente e responsável.
Do outro lado, a mídia, transmissora e receptora desses conflitos e contradições tem o
poder de divulgar aquilo que tem notoriedade. A modalidade de rede local sem fios (wi-fi) na
escola e o acesso à internet, com alcance planetário, acelera a troca de informações, realização
de transações com resultados expressivos, e aprofundamento das crenças sobre as marcas,
desperdícios, recursos naturais, água e segurança alimentar.
O processo educativo e os aportes dos docentes com subsídios metodológicos e
pedagógicos favorecem uma formação mais ampla e crítica para introduzir transformações na
realidade das comunidades escolares e do entorno da escola. Sendo os estudantes seres
sociais, suas ações são estruturadas por seu meio social. O sujeito da aprendizagem, tem sua
própria história e hábitos adquiridos na convivência com sua família e seus grupos sociais que
necessitam ser considerados, avaliados e examinados. Neste universo, articulam-se conceitos
de racionalidade e de consciência sobre as relações de consumo e consumismo. O público
escolar, no interior deste contexto de desentendimentos, discórdias, desacordos e
controvérsias, essências do aprendizado, torna-se multiplicador de saberes e conhecimentos,
além de informações que adentram suas casas e são compartilhadas com suas famílias.
Quando se isola a escola do conjunto das demais instituições e práticas sociais, deixase de explorar suas funções e sua capacidade de trabalhar com a formação ampla do ser
humano e com a interdisciplinaridade. As políticas públicas tentam reverter o quadro e
orientam a educação de modo a incluir diálogos entre instituições sociais, escolas e
academias. Isso garante a presença de assuntos pertinentes às relações entre ser humano e
natureza tanto nos conteúdos propedêuticos, quanto na sua transversalidade.
O exercício do consumo está presente também nos materiais didáticos, nos discursos
sobre cidadania e nos diálogos sobre a administração dos desejos, preservação do planeta,
reciclagem e sustentabilidade. O ambiente escolar é o local adequado para reflexão e
discussão destes e de outros assuntos correlacionados, como: as patologias, o funcionamento
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do cérebro, o poder da mídia, agressividade dos vendedores, a educação financeira e
ambiental.
Por ser um ato do cotidiano, o comprar, torna-se ainda mais relevante explorar o tema
desde a infância quando os estudantes estão mais disponíveis para aprender. Pelos resultados
das atividades, verificou-se que a empolgação sobre a tecnologia superou a do meio ambiente.
Os eventos de tecnologia definem estilos de vida e visões de mundo e personificam uma
diferenciação social que não é confiável. Há crenças que se interpõem nas ideias do novo,
inovação, desenvolvimento, velocidade, redução das distâncias e no crescimento econômico,
tecnológico e científico.
Os recursos educacionais para a promoção do consumo consciente exigem
reavaliações e atualizações de programas e conteúdos, em especial, no que diz respeito às
formas de consumo, produção de resíduos, descarte, uso de defensivos agrícolas, pesticidas e
extinção de espécies no Planeta. Atividades que envolvem a temática do consumo e
consumismo pedem uma abordagem interdisciplinar devido à variedade dos temas.
Identificar tendências de consumo e comportamentos e familiarização de experiências
cotidianas foram os eixos das discussões de conceitos permeados por valores epistemológicos
e estatutos intelectuais. Constantemente, em sala de aula, eles foram reformulados, adaptados
às situações apresentadas de modo a perseguir os objetivos e despertar debates e reflexões
sobre o país, o ambiente e a sociedade.
Conclui-se que a educação pode contribuir para reflexões sobre os discursos que
estimulam o consumo na modernidade, além de promover mudanças nos hábitos das pessoas
para a preservação e a conservação ambiental, contudo, é necessário que o desejo por
transformações permeie os atos. É preciso ultrapassar a barreira do trabalho com material
reciclável e com horta e ampliar as possibilidades de reflexão sobre os problemas da
modernidade. As atividades devem ser vivenciadas, articulando teoria e prática, cabendo ao
docente realizar a transposição didática de forma a articular os conhecimentos científicos e os
saberes escolares.
Considerando o espaço da Educação Ambiental como uma contribuição para os
currículos escolares e atividades extraclasse, docentes, discentes e funcionários podem
trabalhar e partilhar saberes e conhecimentos, no contexto de tomadas de decisões, mudanças,
crescimento, autonomia, problemas sobre a realidade em que vivemos, o consumo de bens, de
matérias-primas, de água e energia.
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A administração dos princípios de cidadania e convivência é dinâmica e faz parte da
luta pela vida neste Planeta que pulsa e nos abriga. Somos seres responsáveis,
interdependentes, desejosos de comunicação e cientes dos conflitos existentes entre as vozes
das pessoas e a ética. Os desafios da sociedade apontam para sensibilizar, problematizar,
promover a participação e a educação reflexiva, e a educação tem se mostrado ser o caminho.
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SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS
O tema da pesquisa oferece uma amplitude de possibilidades de estudo e não deve se
encerrar aqui. Pode-se pesquisar esta temática sob outras vertentes, como a educação
financeira, ou analisar como as relações entre temas de consumo são exploradas nas
atividades escolares e nos materiais didáticos. No que diz respeito à neurociência, seria
importante realizar um estudo que investigue a ética do uso dos resultados desta ciência para a
indução ao consumo.
As pesquisas podem ser feitas ainda sob as óticas da Medicina, Psicologia, Biologia,
Tecnologia, Sociologia, Linguística, Artes, Marketing, Mobilidade Humana, História,
Geografia e Meio Ambiente. O tema é uma fonte inesgotável de inspirações.
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APÊNDICES
APÊNDICE 1 - CRITÉRIOS E AÇÕES PARA ALCANÇAR O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL
CRITÉRIOS
Social

AÇÕES
Homogeneidade social;
Distribuição de renda;
Emprego;
Acesso aos recursos e serviços sociais.
Cultural
Respeito à tradição e inovação;
Autonomia para elaboração de projetos nacionais;
Autoconfiança.
Ecológico
Preservação do capital natural;
Limite do uso dos recursos não-renováveis.
Ambiental
Respeito à capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais.
Territorial
Configuração urbanas e rurais balanceadas;
Melhoria do ambiente urbano;
Superação das disparidades inter-regionais;
Conservação da biodiversidade pelo eco desenvolvimento.
Econômico
Desenvolvimento econômico equilibrado;
Segurança alimentar;
Modernização dos instrumentos de produção;
Inserção na economia internacional.
Político (nacional)
Apropriação universal dos direitos humanos;
Implementação de um projeto nacional;
Coesão social.
Político (internacional)
Prevenção de guerras;
Programas de co-desenvolvimento baseados no princípio da igualdade;
Controle do sistema internacional financeiro e de negócios;
Aplicação do Princípio da Precaução na gestão ambiental;
Proteção da diversidade biológica;
Gestão do patrimônio global;
Cooperação científica e tecnológica internacional.
Fonte: SACHS (2009, p. 85-88). Organizado pela pesquisadora (2018)
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APÊNDICE 2 – PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES
DATAS: 19/10, 26/10, 1/11, 8/11, 22/11 e 29/11.
ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Naturais_________________________________________________
CONTEÚDOS

OBJETIVOS

ENCAMINHAMENTO

RECURSOS

METODOLÓGICO
Meio Ambiente
Consumo

Promover a percepção de

19/10 – apresentação da professora e

Lousa, giz, lápis, papel, vídeo, dinheiro pedagógico,

que todos são integrantes,

conversa com os estudantes sobre as

cartolina e papel bobina.

dependentes e agentes

metodologias que eles conhecem e com

transformadores do

quais mais se identificam;

ambiente, identificando
seus elementos e as

26/10 – explicação do que é comprar,

interações entre eles,

como lidar com dinheiro e atividade de

contribuindo ativamente

fazer compras no mercado.

para melhoria do meio
ambiente;

1/11 – Apresentação do filme Wall-E,
reflexão sobre o descarte de resíduos e

Refletir sobre como devem

discussão sobre os principais trechos do

ser as relações

longa-metragem;

socioeconômicas e
ambientais para garantir o

08/11 – Desenho sobre o que entenderam

CRITÉRIOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM
Verificar se o estudante compreendeu que faz parte
do meio ambiente e que suas ações influenciam
direta ou indiretamente no equilíbrio ambiental, por
meio de desenhos, produção textual, oralidade e
atividades em grupo.

do filme;

equilíbrio natural;
22/11 – Caminhada pelo entorno da escola
Refletir sobre as ações
individuais de consumo.

para observação dos problemas ambientais
e coleta de sugestões do que poderia ser
feito para melhorar.
29/11 – Confecção de cartazes com as
ideias coletadas.
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APÊNDICE 3 – PRIMEIRO QUESTIONÁRIO
Data: ____/____2018
Idade: _____anos. Sexo: _______________
Em sua opinião, como você descreveria uma pessoa feliz?_________________________________
Você se considera feliz? ( ) não ( ) sim Por quê?________________________________________
Você trabalha? ( ) não ( ) sim. No que? _______________________________________________
Sua família lhe dá dinheiro mensal, diário, ou quando necessita você pede?____________________
Se você trabalha, o seu salário é suficiente para suprir suas necessidades mensais? ( ) não ( ) sim
Se você não trabalha, o dinheiro que ganha é suficiente para suprir suas necessidades mensais?
( ) não ( ) sim
Você possui dívidas ( ) não ( ) sim. Se sim, quanto? R$ __________________________________
Quantos reais mensais seriam necessários para que você pudesse não fazer dívidas? R$ __________
Quando você faz compras, como costuma pagar em: ( ) dinheiro ( ) cartão de débito ( )
cartão de crédito ( ) parcelado no cartão de crédito ( ) parcelado pela loja com carnê ou boleto
Você já teve problemas para pagar suas contas de compras? ( ) não ( ) sim.
O que você faz para quitar dívidas quando está em situação difícil?__________________________
Você consegue gastar somente o valor dos seus rendimentos? ( ) não ( ) sim. Por quê? ________
Você costuma poupar uma parte dos seus rendimentos? ( ) não ( ) sim
Como você costuma poupar? ( ) Caderneta de poupança. ( ) Deixa o dinheiro em casa. ( ) Guarda o dinheiro
com alguém. Outra forma:__________________________________________________
Você tem “sonho de consumo”? ( ) não ( ) sim
O que gostaria de comprar caso tivesse condições? _______________________________________
Em sua opinião, o que você compra é importante para os outros? ( ) não ( )sim
Ou é importante somente para você? Por quê? __________________________________________
Você já vestiu roupas que não te fazem sentir bem? ( )não ( )sim
Como você resolve este tipo de problema?_____________________________________________
Você costuma gastar seu dinheiro comprando, por exemplo, ( ) comida, ( ) roupas, ( ) aparelhos eletrônicos, ( )
celulares, ( ) entradas de shows, dentre outros. O que? _______________________
Você já comprou pela internet? ( ) não ( ) sim
Elenque os produtos que você já comprou:________________________________________
Ao escolher um produto para comprar, o que você leva em consideração:
( ) preço ( ) durabilidade ( ) opiniões de outras pessoas sobre o produto ( ) pesquisa na internet as opções de
compra ( )
Você já comprou algo e depois se arrependeu? ( ) não ( ) sim
O que comprou e se arrependeu? ____________________________________________________
Em sua rede social, você costuma publicar suas compras? não ( ) sim ( )
Como?_________________________________________________________________________
Você pensa que compra mais do que o necessário? não ( ) sim ( )
Você já comprou algum produto e escondeu dos seus familiares? ( ) não ( ) sim
Por quê? _____________________________________________________________________
O que você costuma fazer com as coisas que não usa mais, mas que ainda estão em bom estado?
O que você faz com as coisas que não usa mais, e que não servem mais para serem usadas?
Você usaria algum produto ou roupa, por exemplo, que já foi usado por outra pessoa? ( )não ( )sim
Você acredita que todas as pessoas devem consumir o que querem? ( ) não ( ) sim
No futuro, imaginando que seremos mais pessoas no planeta, haverá lugar para todos os objetos em casas,
cidades, lixão e aterro sanitário? ( ) não ( ) sim. Onde estarão os objetos?
O que é consumo?
O que é consumismo?
Existe diferença entre consumo e consumismo? ( ) não ( ) sim Qual? _______________________
Seria importante consumir menos? ( ) não ( ) sim. Como? ________________________________
Durante a sua trajetória escolar, algum professor já trabalhou assuntos semelhantes ao que foi perguntado no
questionário? ( ) não ( ) sim
Se sim, em qual disciplina foi e como você compreendeu a matéria dada pelo professor?
Se não foi trabalhado, você acha importante abordar assuntos sobre ( ) consumo, ( ) educação financeira, ( )
meio ambiente? Por quê? _______________________________________________
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APÊNDICE 4 – COMPILAÇÃO DOS DADOS PRIMEIRO QUESTIONÁRIO
PERGUNTAS (FORMA RESUMIDA)
Como você descreveria uma pessoa
feliz?

Você se considera feliz?

Você trabalha?

Recebe dinheiro da família?
Seu salário é suficiente?
Possui dívidas?
Quanto seria necessário receber para
não fazer dívidas?
Como paga as compras?

O que faz para quitar as dívidas?

Você gasta somente o valor dos seus
rendimentos?
Você costuma guardar uma parte dos
seus rendimentos?
Como você costuma poupar?

Sonho de Consumo

Como você resolveu o fato de vestir
roupas que não te fazem sentir-se bem?
Com o que você gasta mais o seu
dinheiro?

Já comprou pela internet?
O que comprou?

O que leva em consideração ao
comprar algo?

Publica suas compras em redes
sociais?
Compra mais do que o necessário?

Esconde dos familiares o que compra?

TURMA A
Saúde; trabalho; casa; família; paz;
bem resolvida, que queira estar bem;
sem conflitos; bom emprego, carro;
família, amigos.
Sim: possui família, paz, saúde,
sorriso, respeito, amigos, amor,
emprego;
Sim: 10 (motorista, metalúrgico,
cozinheira,
manicure,
autônomo,
depiladora)
Não: 9
Sim: 8
Não: 5
Sim: 5
Sim: 6 (Média: R$ 750,00)
Não: 11
Média: R$ 4.055,00

TURMA B
Trabalho; estudo; vida; conquistas,
ficar em casa; relacionamentos, casa
própria; relacionamentos; família;
Deus.
Sim: trabalho; estudo; Deus; família;
amigos, namoro, fica em casa;

Dinheiro: 12
Cartão de Crédito: 6
Cartão de Débito: 3
Boleto: 1
Procura renda extra
Negocia
Diminui os gastos
Toma dinheiro emprestado
Sim: 8 (ganha pouco)
Não: 7 (é preciso guardar dinheiro,
cuidar bem do dinheiro)
Sim: 6
Não: 8
Guarda com alguém: 1
Deixa em casa: 4
Guarda no Banco: 5
Casa própria, carro, panelas anti
aderentes, moto, chácara, celular,
cirurgia plástica.
Trocando, indo embora, jogando fora,
doando a roupa,
Comida 15
Roupas10
Entrada de shows 5
Celular 5
Aparelhos eletrônicos 2
Viagem 2
Materiais de Construção 1

Dinheiro: 9
Cartão de Crédito: 0
Cartão de Débito:3
Boleto:1
Toma dinheiro emprestado
Faz hora-extra
Trabalha
Pede para os pais
Sim: 5 (gasta o necessário)
Não: 3

Sim: 12
Não: 7
Tênis, livros, remédio, perfume,
moletom, bateria de celular, teclado,
geladeira, roupa, sapato, joias, jogos.
Durabilidade: 11
Preço:13
Opinião dos outros: 7
Pesquisa na internet: 4
Sim: 1
Não:18
Sim: 7
Não: 11
Abstenção: 1
Sim: 5
Não: 14

Sim: 5
Não: 6
Tênis, abajur, PlayStation, computador,
piscina.

Sim: 4 (porteiro, jovem aprendiz)
Não: 6

Sim: 5
Não: 3
Sim:1
Sim:1
Não: 10
R$ 400,00

Sim: 6
Não: 2
Guarda com alguém: 5

Carro, casa própria, moto, casa na
praia, roupa, celular, Playstation
Trocando
Comida:10
Roupas: 9
Entrada de shows:3
Celular:3
Aparelhos eletrônicos:5
Viagem:0
Materiais de Construção:0

Durabilidade: 4
Preço:3
Opinião dos outros:3
Pesquisa na internet:1
Sim: 5
Não: 6
Sim: 2
Não:9
Abstenção:0
Sim:
Não:11
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O que faz com o que não usa mais?
Consumo

Consumismo

Diferenças
consumismo

entre

consumo

e

Em quais disciplinas já foi trabalhado
sobre os assuntos do questionário?
Acha importante abordar sobre:

Doa, joga fora, vende, guarda,
reaproveita
Algo que se consome
Pessoa consumidora
O que é necessário
Roupa e comida
Ato de consumir e fazer uso de objetos
Comprar só o que usa
Consumir o que precisa
O que se come
Compra consciente
Coisas que utilizamos no dia-a-dia
Algo que se consome
Comprar tudo que vê
Não tem necessidade
Consumo sem critério guiado pelo
vontade, aparentar, de ter.
Gastos absurdos
Comprar sem precisão
Comprar várias coisas
Coisas que nos consomem
Consumir demais
“Um, você pode escolher ter e outro
você precisa ter”. “Consumo é gastar o
que usa e consumismo é gastar com o
que é desnecessário”. “Consumo
refere-se
às
necessidades
e
consumismo às vontades”.

Doa, vende, troca.

Língua Portuguesa
Ciências
Geografia
Consumo: 5
Educação Financeira: 9
Meio Ambiente: 9

Filosofia

Respeito,
Pensar
Melhorar
Ter um mundo melhor
Se aprende a controlar os gastos, vive
melhor.
Economizar
Refletir sobre o futuro
Consciência para gastar o dinheiro
Planeta está “lascado”
Interrelação

Saúde
Globalização
Saber administrar o dinheiro
Futuro
Respeito
Mercado de trabalho
Destruição do mundo
Economizar

Usar o que comprar
O que precisa
Alimentos
O que é necessário
Roupa
Compras
Coisas do dia-a-dia

Comprar o que não precisa, mas quer

“Um é precisão e o outro, não”.
“Consumir com consciência”.

Consumo: 2
Educação Financeira: 9
Meio Ambiente: 3

FONTE: Organizado pela pesquisadora (2018).
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APÊNDICE 5 - SEGUNDO QUESTIONÁRIO

UTFPR-PPGTE
Data: ____/____2018
Idade: _____anos. Sexo: _______________

Você pensa que compra mais do que o necessário? não ( ) sim ( )
O que você costuma fazer com as coisas que não usa mais, mas que ainda estão em bom
estado?
___________________________________________________________________________
O que você faz com as coisas que não usa mais, e que não servem mais para serem usadas?
___________________________________________________________________________
Você usaria algum produto ou roupa, por exemplo, que já foi usado por outra pessoa? ( )não
( )sim
Você acredita que todas as pessoas devem consumir o que querem? ( ) não ( ) sim
No futuro, imaginando que seremos mais pessoas no planeta, haverá lugar para todos os
objetos em casas, cidades, lixão e aterro sanitário? ( ) não ( ) sim. Onde estarão os objetos?
___________________________________________________________________________
O que é consumo?
___________________________________________________________________________
O que é consumismo?
___________________________________________________________________________
Seria importante consumir menos? ( ) não ( ) sim. Como?
___________________________________________________________________________
Durante as atividades de pesquisa desenvolvidas pela doutoranda Alessandra, o que foi mais
importante para você? Por quê?
___________________________________________________________________________
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APÊNDICE 6 - COMPILAÇÃO DOS DADOS DO SEGUNDO QUESTIONÁRIO
TURMA A

PERGUNTAS (FORMA RESUMIDA)
Você compra mais do que necessário?
O que faz com o que não usa mais mas que
está bom estado:
Mau estado
Você usaria algo usado por outra pessoa?
Você acredita que as pessoas devem consumir
o que querem?
Onde estarão os objetos

Consumo

Consumismo

Seria importante consumir menos?
Como?

O que foi mais importante durante a pesquisa?

TURMA B

Sim: 6
Não: 10
Doa, guarda

Sim: 7
Não: 3
Doa, vende

Joga no lixo, doa.
Sim: 15
Não:
Sim: 13
Não: 2
As pessoas vão fazer o descarte correto
Porão
Lixões
Invadindo a natureza
Em locais impróprios

Joga no lixo, doa, vende
Sim: 3
Não: 3
Sim: 5
Não: 5
Lugares apropriados
Não sabe
Aterro sanitário
Depósito
Em casa
Tudo jogado
É o que compra em grande
quantidade
Comida
O que está usando
Gastar dinheiro
Gasta com coisas desnecessárias
É o que precisamos
Compra de objetos

Comprar apenas o necessário
É o que precisa para sobreviver
Compra o que consome
Compra por necessidade
É o que você usa
É o que usa e joga fora
É o que é necessário
Compra mais do que precisava
Usa e come
Que não é necessário
O que não faria falta
Pessoas que compram por impulso
Guardar coisas sem uso
Compra por mera vontade de ter
Consumir
Compra o que não precisa
Consome mais do que pode
Consumir mais do que o necessário
Sim: 13
Não: 4
Comprando o necessário
Sabendo o que necessita
Usar as coisas por mais tempo
Economizando
Doando
Guardando dinheiro
Parando de comprar
Sabendo o valor das coisas
Aprender a valorizar mais as minhas escolhas e
não gastar com bobagens
Ouvir a opinião de outras pessoas
Pensar o que é consumo e consumismo
Comprar o necessário
Saber como se organizar
O mundo está mais consumista
Consumir menos e preservar o planeta
Doar as coisas para quem precisa
Refletir sobre o consumismo, poluição do meio
ambiente
Saber o que está acontecendo com o planeta
devido ao consumo exagerado.
Consequência do consumo e consumismo para a
saúde
Pensar antes de comprar
Ver o consumismo de outra forma, que tem
prejudicado o meio ambiente, animais correndo
em mares e rios poluídos por causa do descarte
incorreto.

O que se compra em grande
quantidade
Algo que já foi usado
Algo que todos usam
Consumir demais e gastar demais
É o que ganhamos
O que não precisa

Sim: 8
Não: 1
Comprando o necessário
Economizando
Reduzir o consumo

FONTE: Organizado pela pesquisadora (2018).
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ANEXOS
ANEXO 1- PROJETO DO CURSO DE EXTENSÃO 2015
Tecnologia, consumo e consumismo: desafios da modernidade
Maclovia Corrêa da Silva
Curso de Extensão
Área Temática: meio ambiente
CAMPUS Curitiba, agosto de 2015
ITENS OBRIGATÓRIOS
1. Caracterização do Problema
Somos consumidores em potencial e por isso tendemos a “destruição”, mas se dermos tempo para a
natureza tomar seus rumos, esta ideia pode ser revertida. Por exemplo, a reciclagem dos materiais para diminuir
o ritmo de a extração de matérias; o desperdiçar é um ato que pode ser transformado; o consumo e o descarte
sem critérios; a economia voluntária sem parâmetros financeiros dentre outros. O problema que se destaca nesta
pesquisa é compreender e refletir limites e liberdades de consumo e consumismo, uma vez somos seres
consumistas. O objetivo deste trabalho é compreender o papel do consumo, e consumismo na modernidade,
observando os propósitos da Educação Ambiental na promoção da sustentabilidade do planeta. Precisamos criar
novos modos de pensar a modernidade com paradigmas da sustentabilidade do planeta. Isto implica em
acompanhar as mudanças tecnológicas em todas as áreas, desde a destruição da vegetação, passando pela
urbanização e expansão das cidades até a conservação e preservação da vida vegetal, animal e humana. Neste
contexto a Educação Ambiental, enquanto fundamento dos procedimentos metodológicos, tem papel relevante
porque ela atua na formação escolar e na construção do pensamento individual e coletivo. Envolve hábitos
culturais, comportamentos e atitudes significativas no cotidiano. Abrange todos os ambientes em que agimos e
consumimos. Conclui-se que na modernidade, práticas sustentáveis podem significar mudanças de rumo para o
planeta, a qual a tecnologia condiciona o conjunto das ações humanas sobre a natureza.
2. Objetivos
Introduzir práticas ambientais sistêmicas que abranjam a participação social, a defesa da cidadania, a
democracia e a emancipação socioambiental e a sustentabilidade.
3. Justificativa
O histórico da degradação do meio ambiente causada pela humanidade tem sido analisado desde o
momento em que o crescimento populacional acelerou e se tem presenciado uma exploração da natureza pelo
capital financeiro e o poder político-econômico que ditam regras. Ainda perdura o descaso coletivo sobre de
onde vem e para onde vai tudo que é consumido e descartado. Isto acarreta na necessidade de se reconhecer que
os recursos da Terra são finitos e que as ações humanas interferem no equilíbrio ecológico.
Todo produto tem como destino final ser consumido. O consumidor, por sua vez, trabalha e tem por
objetivo consumir produtos e serviços. Bauman (2008, p. 19) afirma que os:
encontros dos potenciais consumidores com os potenciais objetos de consumo
tendem a se tornar as principais unidades na rede peculiar de interações humanas
conhecida, de maneira abreviada, como “sociedade de consumidores”. Ou melhor, o
ambiente existencial que se tornou conhecido como “sociedade de consumidores” se
distingue por uma reconstrução das relações humanas a partir do padrão, e à
semelhança, das relações entre os consumidores e os objetos de consumo.
Por meio do consumo, interagimos, construímos nossa identidade e ocupamos um espaço na sociedade.
Somos avaliados, constantemente, por aquilo que possuímos, consumimos e descartamos. Quanto melhor
sucedida for uma pessoa, mais bens e serviços ela consome e, consequentemente, mais ela descarta. Santos
(2012b, p. 70), afirma que para compreender bem o processo do consumismo é preciso levar em consideração:
duas premissas: 1) o consumo não diz respeito apenas à aquisição de bens materiais pelos indivíduos, já que
consumimos, também, ideias e concepções de mundo, representações sociais e estilos de vida; e 2) o consumo
não começa nem termina, como é presumido, no consumidor.
A liberdade de escolha da humanidade passa por cima da necessidade de manter o equilíbrio ambiental
e ignora que o valor dos bens naturais não pode ser calculado monetariamente. Logo, é preciso avaliar quais
mudanças nos padrões de consumo são necessárias e urgentes, não bastando apenas reduzir o consumo, mas
também consumir produtos de procedência ambiental e socialmente sustentáveis.
Logo, é fundamental o papel da escola na construção de hábitos de consumo podendo estimular uma
visão mais crítica da realidade. Santos (2012a, p. 27), considera que “debater, na escola, o consumo é também
debater a descartabilidade que caracteriza o contemporâneo”. Para a autora, as discussões sobre o consumo
devem se pautar nos valores impostos pelo mercado.
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4. Métodos e Procedimentos
Os procedimentos metodológicos se compõem de exposições teóricas e práticas. A linha de condução
do desenvolvimento das práticas é a constituição de saberes e conhecimentos por meio de práticas educativas
tecnológicas, culturais e ambientais.
O programa do curso se divide em doze encontros presenciais, com tarefas à distância, sobre temas e
ações discutidas segundo o programa proposto. juntamente com os discentes. No primeiro encontro serão feitas
as apresentações pessoais e profissionais e a proposta dos conteúdos programáticos. Cada encontro pode ter uma
duração média de quatro horas, variando de acordo com as atividades. A preparação das atividades propostas
será realizada fora do horário das aulas.
Os discentes organizarão oficinas, as quais podem ser ministradas na UTFPR e na rede municipal de
ensino. São oficinas que devem conter introdução, desenvolvimento, conclusão e avaliação dos participantes e
uma avaliação final feita por observação dos docentes e pelo desempenho e dedicação.
Na dinâmica das ações, os discentes expõem seus pontos de vista e os docentes procurarão aproximar as idéias
das fundamentações teóricas do curso. Os temas das oficinas serão discutidos e estabelecidos previamente
podem variar de acordo com os interesses de pesquisa dos discentes e dos docentes.
A avaliação será feita pela presença, participação, por textos escritos e apresentação das oficinas.
5. Resultados e/ ou produtos esperados
- Mudanças de paradigmas quanto aos limites e liberdades do consumo;
- Compreensão da globalidade e a interdisciplinaridade do tema do consumo e do consumismo;
- Introdução do tema na escola com repercussão nas práticas educacionais, ambientais, histórico-culturais e
políticos;
- Previsão de público: 32 pessoas.
6. Recursos financeiros, humanos e físicos e equipamentos disponíveis
O curso não possui financiamentos e é trabalho voluntário sem ônus.
7. Cronograma
Datas
Assuntos
25 ago
Introdução ao tema
1 set
Educação financeira
10 set
Educação financeira
15 set
Consumo e consumismo
24 set
Conforto ambiental
29 set
Educação Ambiental na RME
6 out
Resíduos
20 out
Educação Ambiental
20 out
Disciplina escolar
3 nov
Oficinas
12 nov
Oficinas
17 nov
Avaliação
8. Riscos e Dificuldades
Inscrição dos discentes;
Evasão;
Assiduidade.
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ANEXO 2 - PROJETO DO CURSO DE EXTENSÃO 2016







Tecnologia, consumo e consumismo: desafios da modernidade
Maclovia Corrêa da Silva
Curso de Extensão
Área Temática: meio ambiente
CAMPUS Curitiba, março de 2016.
1. Caracterização do Problema
O consumo e o consumismo são temas atuais e que necessitam ser discutidos no interior das instituições
de ensino promovendo debates que possibilitem o repensar acerca das escolhas que as pessoas fazem no
cotidiano. A instituição escolar configura-se como um dos melhores espaços para aprender e ensinar, produzir
conhecimentos e desenvolver pesquisas sobre o tema do consumo e da educação ambiental.
Precisamos criar novos modos de pensar a modernidade com paradigmas da sustentabilidade do planeta.
Isto implica em acompanhar as mudanças tecnológicas em todas as áreas, desde a destruição da vegetação,
passando pela urbanização e expansão das cidades até a conservação e preservação da vida vegetal, animal e
humana. Neste contexto a Educação Ambiental, enquanto fundamento dos procedimentos metodológicos, tem
papel relevante porque atua na formação escolar e na construção do pensamento individual e coletivo.
Tendo em vista que este curso será ofertado para estudantes e professores da Educação de jovens e
adultos (EJA), no período da noite, na Escola Municipal Papa João XXIII, situada à Rua Itacolomi, nº 700, no
Bairro Portão, Curitiba/PR, é importante destacar que esse público por ser em menor número e em menos
escolas, acaba não se beneficiando das ofertas de atividades que os estudantes do diurno recebem. A Educação
de Jovens e Adultos na RME está estruturada em duas fases:
EJA Fase I – 1.º período e 2.º período – que equivalem do 1.º ao 5.º ano (anos iniciais do Ensino Fundamental).
EJA Fase II – 3.º período, 4.º período, 5.º período e 6.º período – que equivalem do
6.º ao 9.º ano (anos finais do Ensino Fundamental).
Assim, outro problema que se destaca é: como é possível sensibilizar o público da EJA para as questões
ambientais envolvendo as disciplinas curriculares de forma interdisciplinar?
2. Objetivos
O objetivo principal do curso de extensão é compreender o papel do consumo, e consumismo na
modernidade, observando os propósitos da Educação Ambiental na promoção da sustentabilidade do planeta. O
curso será desenvolvido na EJA Fase II, em duas turmas de 5º e 6º períodos, no turno da noite, atendendo cerca
de 50 alunos e 10 professores, tendo ainda como objetivos:
Introduzir práticas ambientais sistêmicas que abranjam a participação social, a defesa da cidadania, a democracia
e a emancipação socioambiental e a sustentabilidade.
Compreender e refletir limites e liberdades de consumo e consumismo, uma vez somos seres consumistas.
Avaliar os impactos dos novos padrões das atividades humanas e como as tecnologias modernas podem
colaborar para a conservação e a preservação do meio ambiente;
Contextualizar o papel da tecnologia na modernidade que estimula o consumismo e a implicação no
comportamento do cidadão e na produção de resíduos;
Realizar atividades interdisciplinares de Educação Ambiental e sustentabilidade que se conectam com realidades,
valores e reflexões transformadores;
3. Justificativa
O histórico da degradação do meio ambiente causada pela humanidade tem sido analisado desde o
momento em que o crescimento populacional acelerou e se tem presenciado uma exploração da natureza pelo
capital financeiro e o poder político-econômico que ditam regras. Ainda perdura o descaso coletivo sobre de
onde vem e para onde vai tudo que é consumido e descartado. Isto acarreta na necessidade de se reconhecer que
os recursos da Terra são finitos e que as ações humanas interferem no equilíbrio ecológico.
Todo produto tem como destino final ser consumido. O consumidor, por sua vez, trabalha e tem por
objetivo consumir produtos e serviços. Bauman (2008, p. 19) afirma que os:
encontros dos potenciais consumidores com os potenciais objetos de consumo tendem a se
tornar as principais unidades na rede peculiar de interações humanas conhecida, de maneira
abreviada, como “sociedade de consumidores”. Ou melhor, o ambiente existencial que se
tornou conhecido como “sociedade de consumidores” se distingue por uma reconstrução das
relações humanas a partir do padrão, e à semelhança, das relações entre os consumidores e os
objetos de consumo.

Por meio do consumo, interagimos, construímos nossa identidade e ocupamos um espaço na sociedade.
Somos avaliados, constantemente, por aquilo que possuímos, consumimos e descartamos. Quanto melhor
sucedida for uma pessoa, mais bens e serviços ela consome e, consequentemente, mais ela descarta. Santos
(2012b, p. 70), afirma que para compreender bem o processo do consumismo é preciso levar em consideração:
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duas premissas: 1) o consumo não diz respeito apenas à aquisição de bens materiais pelos indivíduos, já que
consumimos, também, ideias e concepções de mundo, representações sociais e estilos de vida; e 2) o consumo
não
começa
nem
termina,
como
é
presumido,
no
consumidor.
A liberdade de escolha da humanidade passa por cima da necessidade de manter o equilíbrio ambiental e
ignora que o valor dos bens naturais não pode ser calculado monetariamente. Logo, é preciso avaliar quais
mudanças nos padrões de consumo são necessárias e urgentes, não bastando apenas reduzir o consumo, mas
também consumir produtos de procedência ambiental e socialmente sustentáveis.
Logo, é fundamental o papel da escola na construção de hábitos de consumo podendo estimular uma
visão mais crítica da realidade. Santos (2012a, p. 27), considera que “debater, na escola, o consumo é também
debater a descartabilidade que caracteriza o contemporâneo”. Para a autora, as discussões sobre o consumo
devem se pautar nos valores impostos pelo mercado.
4. Métodos e Procedimentos
Os procedimentos metodológicos se compõem de exposições teóricas e práticas. A linha de condução do
desenvolvimento das práticas é a constituição de saberes e conhecimentos por meio de práticas educativas
tecnológicas, culturais e ambientais. O programa do curso se divide em doze encontros presenciais, com tarefas à
distância, sobre temas e ações discutidas segundo o programa proposto. No primeiro encontro serão feitas as
apresentações pessoais e profissionais e a proposta dos conteúdos programáticos. Cada encontro pode ter uma
duração média de quatro horas, variando de acordo com as atividades. A preparação das atividades propostas
será realizada fora do horário das aulas.
Os discentes organizarão oficinas, as quais podem ser ministradas na UTFPR e na rede municipal de
ensino. São oficinas que devem conter introdução, desenvolvimento, conclusão e avaliação dos participantes e
uma avaliação final feita por observação dos docentes e pelo desempenho e dedicação.
Na dinâmica das ações, os discentes expõem seus pontos de vista e os docentes procurarão aproximar as ideias
das fundamentações teóricas do curso. Os temas das oficinas serão discutidos e estabelecidos previamente e
podem variar de acordo com os interesses de pesquisa dos discentes e dos docentes.
A avaliação será feita pela presença, participação, por textos escritos e apresentação das oficinas.
5. Resultados e/ ou produtos esperados
A instituição escolar é um espaço privilegiado para aprender e ensinar, produzir conhecimentos e
desenvolver pesquisas sobre o tema do consumo e da sustentabilidade. No mundo do consumo, as pessoas são
induzidas a comprar, sem necessidade, atraídas pelo fascínio de imagens que escondem a exploração dos
recursos naturais. Assim, ao promover uma educação ambiental que prime pela redução do consumo espera-se
reduzir também a necessidade de explorar novos recursos naturais e minimizam-se os impactos ambientais com a
redução no consumo de energia e com a logística de toda a cadeia produtiva: da extração ao descarte. Além
disso, o trabalho com os estudantes da EJA pode promover:
- Mudanças de paradigmas quanto aos limites e liberdades do consumo;
- Compreensão da globalidade e a interdisciplinaridade do tema do consumo e do consumismo;
- Introdução do tema na escola com repercussão nas práticas educacionais, ambientais, histórico-culturais e
políticos;
- Previsão de público: 50 pessoas.
6. Recursos financeiros, humanos e físicos e equipamentos disponíveis
O curso não possui financiamentos e é trabalho voluntário sem ônus. Os equipamentos como
computador, projetor, carteiras e papel serão utilizados os da escola na qual será desenvolvido o curso.
7. Cronograma
Datas
Assuntos
14/03
Consumo
21/03
Modernidade
28/03
Valores
04/04
Educação Financeira
11/04
Educação Financeira
25/04
Educação Financeira
09/05
História da técnica e da tecnologia
23/05
História da técnica e da tecnologia
30/05
Globalização e tecnologia
06/06
Globalização e tecnologia
13/06
Água e meio ambiente
20/06
Água e meio ambiente
8. Riscos e Dificuldades
Inscrição dos participantes;
Evasão; Assiduidade; Interesse.
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ANEXO 3 – PROJETO ESCOLA LAURO ESMANHOTO
PROJETO DE PESQUISA APRESENTADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE
CURITIBA A SER REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL PROFESSOR LAURO
ESMANHOTO
Assunto: práticas educativas ambientais em escola de tempo integral.
Tema: educação ambiental em escola de tempo integral e suas dimensões pedagógicas.
Problema: Como a Educação ambiental é trabalhada nas escolas de tempo integral da Rede Municipal de
Ensino de Curitiba?
Objetivos: Investigar as atividades interdisciplinares de Educação ambiental e sustentabilidade que se conectam
com realidades, valores e reflexões transformadores.
Justificativa
O histórico da degradação do meio ambiente causada pela humanidade tem sido analisado desde o
momento em que o crescimento populacional acelerou e se tem presenciado uma exploração da natureza pelo
capital financeiro e o poder político-econômico que ditam regras. Ainda perdura o descaso coletivo sobre de
onde vem e para onde vai tudo que é consumido e descartado. Isto acarreta na necessidade de se reconhecer que
os recursos da Terra são finitos e que as ações humanas interferem no equilíbrio ecológico.
A liberdade de escolha da humanidade passa por cima da necessidade de manter o equilíbrio ambiental
e ignora que o valor dos bens naturais não pode ser calculado monetariamente. Precisamos criar novos modos de
pensar as atitudes com paradigmas da sustentabilidade do planeta. Isto implica em acompanhar as mudanças em
todas as áreas, desde a destruição da vegetação, passando pela urbanização e expansão das cidades até a
conservação e preservação da vida vegetal, animal e humana. Neste contexto a Educação Ambiental, enquanto
fundamento dos procedimentos metodológicos, tem papel relevante porque atua na formação escolar e na
construção do pensamento individual e coletivo. Envolve hábitos culturais, comportamentos e atitudes
significativas no cotidiano. Logo, é fundamental o papel da escola na construção de hábitos ambientalmente
saudáveis podendo estimular uma visão mais crítica da realidade.
A cidade de Curitiba é reconhecida mundialmente pela política de criação e preservação de áreas
verdes, desde os anos 1970. Para atingir tal reconhecimento foi necessário investir na educação dos cidadãos por
meio de campanhas publicitárias, programas de reciclagem de resíduos sólidos, projetos de Educação Ambiental,
além de modificações nos serviços administrados pelo poder público, como coleta de lixo, transporte público e
saneamento básico. Destaca-se aqui a relevância da Educação Ambiental para garantir discussões sobre como
tornar um ambiente em estado de degradação em outro recuperado, com características salutares, tornando-se um
elo de interação entre as ações do poder público e dos cidadãos da presente e das futuras gerações.
Fundamentação Teórica
A Educação Ambiental discute temas complexos que demandam diálogos com as práticas pedagógicas
em que se “plasmem as relações de produção de conhecimentos e os processos de circulação, transmissão e
disseminação do saber ambiental” (LEFF, 2008, p. 251). Para o autor (2008, p. 251) “as estratégias educacionais
para o desenvolvimento sustentável implicam a necessidade de reavaliar e atualizar os programas de Educação
Ambiental, ao tempo que se renovam seus conteúdos com base nos avanços do saber e da democracia
ambiental”. E é assim que a Educação Ambiental passa a desenvolver estratégias que visam uma sociedade justa,
harmoniosa e sustentável.
A Secretaria Municipal de Educação de Curitiba assegura às crianças, jovens e adultos da Rede
Municipal de Ensino a educação com qualidade para o exercício da cidadania. As atividades e os projetos
seguem a Lei que estabelece a Política Nacional de EA e os pressupostos do conceito de EA apresentado no
texto da norma.
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
(BRASIL, 2009).
Na educação formal para o Ensino Fundamental, de acordo com o Currículo da Rede Municipal de
Ensino de Curitiba, a “Educação Ambiental deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e
modalidades do processo educativo, em caráter formal e não formal, de modo a potencializar ações e
aprendizagens conscientes” (CURITIBA, 2016, p. 38). O referido documento insere os fundamentos de
Educação Ambiental da Secretaria Municipal da Educação como um trabalho articulado entre os componentes
curriculares “de forma que os conceitos ambientais permeiem a construção do conhecimento, não sendo uma
área estanque e isolada, mas uma prática voltada ao repensar das ações cotidianas (p. 39).
Dentre as ações das escolas responsáveis pelas ações formais de Educação Ambiental podem ser
desenvolvidas atividades sobre o ecossistema, ciclo da água, impactos ambientais causados pelas ações humanas
e como as pessoas podem contribuir para um mundo mais sustentável. As atividades podem envolver a
comunidade escolar por meio de pesquisas, entrevistas e mostras de trabalhos. Assim, as atividades podem ser
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propostas “de forma que o ensino dos conteúdos seja complementado por projetos ou oficinas, utilizando temas
emergentes e de interesse dos estudantes, em parceria com um ou mais componentes curriculares” (CURITIBA,
2012, p. 75)
A inserção da temática ambiental necessita ser uma constante no cotidiano escolar, não podendo ser
eventual uma vez que a Educação Ambiental se dá pelos exemplos, pelas práticas e pela continuidade dos
trabalhos. Os discursos sobre desenvolvimento sustentável, reciclagem e temas correlacionados à educação para
sustentabilidade não são suficientes para promover mudanças, necessitando “garantir os meios para a criação de
novos estilos de vida e promoção de uma consciência ética que questione o atual modelo de desenvolvimento,
marcado pelo caráter predatório e pelo reforço das desigualdades socioambientais” (CURITIBA, 2012, p. 76).
Para tanto, é necessário constância nas ações, confiabilidade, seriedade, recursos, persistência e compreensão da
complexidade da sobrevivência humana. Há também a problemática das formas de comunicação, divulgação e
convencimento para diferentes grupos sociais. Não se percebe diretamente o modo como as informações chegam
à população, como são interpretadas, analisadas e concretizadas.
Conforme o Caderno Pedagógico de Educação Integral, o professor deve utilizar os espaços externos da
escola para observação do ambiente, coletar materiais e refletindo sobre a realidade local. Esta forma de trabalho
permite ao professor “explorar o seu histórico, a vivência e as técnicas de adequação dos diversos conteúdos
relacionados interdisciplinarmente, e a construção de atividades alternativas, visando a oportunidade de
aquisição de novos hábitos e reflexões sobre a tomada de consciência de cada cidadão” (CURITIBA, 2012, p.
77).
Atitudes e comportamentos básicos precisam ser reforçados como a urgência de conter o desperdício de
água e da energia elétrica, o lixo dispensado em lixeiras inapropriadas e o consumismo. É um eterno recomeçar
pois as atividade de Educação Ambiental não se esgotam necessitando sempre de pessoas que coloquem em
evidência sua importância. “A educação avança no caminho de oferecer alternativas para a formação de sujeitos
que construam um futuro melhor” (SEIFFERT, 2010, p. 292). Logo, é fundamental que a escola trabalhe com o
olhar interdisciplinar, fazendo conversar as áreas do conhecimento visando a formação integral do ser e
materializando o tão desejado desenvolvimento sustentável.
Metodologia
Os procedimentos metodológicos se compõem de observação das práticas ambientais das escolas
municipais de tempo integral e ocorrerão durante as aulas semanais de práticas de Educação Ambiental,
conforme apresentado no Caderno Pedagógico de Educação Integral. Havendo permissão da unidade escolar
(CEI Professor Lauro Esmanhoto – NRE BV), os discentes organizarão oficinas que possam integrar-se no plano
de aula do professor, de acordo com o Currículo do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de
Curitiba. Os temas das oficinas serão discutidos e estabelecidos previamente com os professores da escola e com
a equipe gestora com o objetivo de aproximar escola e universidade.
Serão duas aulas de observação e duas oficinas (se autorizadas).
Os relatos escritos das observações e das oficinas comporão a nota da disciplina “Práticas educativas,
culturais e ambientais para a constituição de saberes e conhecimentos”.
Cronograma:
Data
Atividade
25/10/2017
Observação das práticas de EA
08/11/2017
Observação das práticas de EA
22/11/2017
Oficina de EA (se autorizado)
29/11/2017
Oficina de EA (se autorizado)
Instrumentos de coleta de dados: observação das aulas de Práticas de Educação Ambiental.
Termo de uso de imagem e áudio: serão feitos registros para fins de relatório final da disciplina. Havendo a
intenção de divulgar qualquer, será solicitada autorização específica para a equipe gestora da escola.
Identificação dos participantes do projeto:
Professora Drª Maclovia Corrêa da Silva
Doutoranda Marcia Regina Rodrigues da Silva Zago
Doutoranda Alessandra Aparecida Pereira Chaves
Doutoranda Nívea de Oliveira
Mestranda Ana Paula da Silva Rodrigues
Mestrando Lucas Frates
Recursos: equipamento de multimídia (da escola), papel, lápis, cola, caneta, laptop (os discentes levarão).
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ANEXO 4 – AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA DOUTORADO
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ANEXO 5 – AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 2017
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