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RESUMO

 O objetivo principal do presente trabalho foi analisar a 
produção do consumo e os modos de consumo da sociedade 
frente à sustentabilidade do planeta. A metodologia utilizada 
neste trabalho foi a partir da revisão da literatura das áreas 
de interesse desta temática, realizada através de pesquisa bi-
bliográfi ca e documental. Como resultado, constatou-se que 
o consumo excessivo está relacionado à indução da produção 
do consumo que é alavancada por meio de campanhas publi-
citárias de produtos e serviços, as quais estimulam as pesso-
as a consumir independentemente da sua real necessidade. 
Esta ação resulta no aumento da poluição do planeta. Assim, 
o presente trabalho sugere que o consumidor seja orientado 
pelo governo e organizações não governamentais a fazer com 
que seu ato de consumo seja também um ato responsável e 
de cidadania, e fazê-lo de modo com que se preocupe com a 
coletividade atual e futura.  

Palavras - chaves: Produção do Consumo, Modos de Consu-
mo, Sustentabilidade.

1 INTRODUÇÃO

 O consumismo descontrolado é um ato negativo que 
conduz as pessoas a comprar aquilo de que não necessitam 
na busca de apaziguar os desejos que muitas vezes são frutos 
das vaidades humanas. Nesse sentido, o resultado deste con-
sumismo causa impactos no meio ambiente, o que implica o 
esgotamento dos recursos naturais do planeta, além da capa-
cidade de restituição da natureza.
 As organizações e a sociedade do terceiro milênio, no 

intuito de preservar o meio ambiente e controlar o aquecimen-
to global, terão que ter responsabilidade na produção do con-
sumo e os modos de consumo de maneira que causem menos 
impacto ambiental (LOPES, 2009).
 A produção em grande escala, somada à infl uência da 
mídia que incentiva o consumo, são algumas variáveis gera-
doras do consumo descontrolado, o que causa o desperdício 
e consequentemente a maneira incorreta do descarte de lixo e 
outros resíduos, os quais provocam o aumento de gases emiti-
dos na atmosfera. Desta forma, tais ações são alguns exemplos 
que causam os impactos ambientais. 
 Na concepção de Jacobi (2000), o desenvolvimento 
sustentável apoia-se no tripé que combina: efi ciência econô-
mica, justiça social e prudência ecológica, como premissas da 
contração de uma sociedade solidária e justa.
 As mudanças na cultura, a modernidade, o progresso 
tecnológico e um novo estilo de vida são fatores que infl uen-
ciam a humanidade a mudar seu comportamento com relação 
ao consumo, ou seja, o indivíduo passa a consumir aquilo que 
não é necessário. Nesse sentido, o meio ambiente têm sofrido 
as consequências geradas por tal comportamento, que resulta 
em desperdício, geração de resíduos sólidos, líquidos e gaso-
sos, os quais poluem o meio ambiente. 
 Baseado nessa ideia, o objetivo principal do presente 
trabalho é analisar a produção do consumo e os modos de 
consumo da sociedade frente à sustentabilidade do planeta.
 A metodologia utilizada neste trabalho foi a partir da 
revisão da literatura das áreas de interesse deste estudo, rea-
lizada através de pesquisa bibliográfi ca e documental, a qual 
visou aprofundar os conhecimentos teóricos acerca do consu-
mo e responsabilidade ambiental. 
 Assim, deseja que esta pesquisa contribua no sentido 
de ser um auxílio que possibilitará o cidadão ter a disciplina de 
realizar um consumo sustentável, de uma forma que reduza a 
poluição ambiental a qual também é provocada pelo consumo 
irresponsável. Afi nal o consumo consciente promove o equilí-
brio entre as variáveis do desenvolvimento sustentável, que 
são os aspectos econômico, social e ambiental.

2 O AUMENTO DO CONSUMO 

 Esse fenômeno de consumismo motivado pela ativida-
de industrial e pela produção e os modos de consumo saiu do 
controle da humanidade, o que causa a desestabilização do 
clima da Terra a ponto de ameaçar a sobrevivência de inúme-
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ras espécies e impor um modo de vida mais áspero e severo 
à própria humanidade. Assim, é preocupante constatar que, a 
humanidade consome cada vez mais independentemente do 
seu grau de necessidade, o que implica poluir o planeta de 
forma muito agressiva. A falta de consciência e respeito do ser 
humano pela questão ambiental contribui sobremaneira para 
sua degradação ambiental acelerada, o que retrata claramen-
te que a própria sociedade é responsável pelo caos que está 
sofrendo gerado pela produção do consumo e os modos de 
consumo. 
 É de suma relevância mencionar apontamentos na 
Bíblia cuja preocupação é alertar os povos da época sobre o 
controle do consumo. Um exemplo ocorre no livro de Êxodo 
protagonizado pelo personagem Moisés que, ao retirar o povo 
de Israel da escravidão imposta pelo governo do Egito, viu-se 
obrigado a atravessar o deserto em direção a uma terra vasta 
e de excelente qualidade, onde havia leite e mel com fartura 
a qual foi prometida por Deus (BÍBLIA SAGRADA, 1993) . No 
deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés a falta 
de comida porque todos fi caram com medo de morrer de fome. 
Deus ouviu as queixas dos israelitas e disse a Moisés que man-
daria o maná, isto é, o pão com fartura para o povo comer.
 Porém Deus recomendou que cada chefe de família re-
colhesse apenas a quantidade necessária para o dia. Então, 
no intuito de cumprir exatamente o que Deus havia ordenado, 
Moisés orientou veementemente o povo para que não guar-
dasse nada do maná para o dia seguinte. Todavia, alguns dos 
israelitas não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco 
daquele pão até a manhã seguinte. Então, conforme Deus ha-
via determinado, o maná guardado se degradou de tal modo 
que seu consumo se tornou impossível (BÍBLIA SAGRADA, 
1993) . 
 Dessa maneira, ao analisar o fato apresentado no livro 
êxodo sobre o ato de alguns israelitas de guardar o maná para 
o dia seguinte, fi ca evidente que o ser humano tem em sua 
essência o desejo de consumir além das suas próprias necessi-
dades, o que resulta no desperdício e na geração de resíduos 
sólidos, líquidos e gasosos, que degradam o meio ambiente. 
 É importante apresentar os pensamentos do rei Salo-
mão na Bíblia sobre o modo de consumo. Em certa ocasião 
Salomão fez o seguinte pedido a Deus: “não me dês nem a 
pobreza nem a riqueza; dá-me o alimento que me for necessá-
rio” (BÍBLIA SAGRADA, 1993) . Por meio dessas declarações de 
Salomão conclui-se que ele tinha a consciência de um modelo 
responsável de consumo. Em pleno século XXI, é preciso iniciar 

um novo tempo de consciência, de seriedade e controle relati-
vo à produção e os modos de consumo, pois esse aumento do 
consumo sem controle retrata bem o caos causado no aspecto 
econômico, social e ambiental.

2.1 CULTURA DO CONSUMO

 O objetivo de toda produção é o consumo, desse modo, 
por meio da publicidade e da mídia houve a construção de no-
vos mercados, com o objetivo de “educar” novos públicos con-
sumidores. Sendo assim, a dominância do valor de troca con-
seguiu suprimir a memória do valor de uso original dos bens 
e a acumulação de bens resultou no triunfo do valor de troca, 
uma vez que todas as diferenças essenciais, tradições culturais 
e qualidades são transformadas em quantidades, o que torna 
a publicidade capaz de fi xar uma gama de imagens nos con-
sumidores. Segundo Bourdieu (1984) e Douglas e Isherwood 
(1980) as formas de consumo como os bens são usados para 
marcar diferenças sociais e transmitir mensagens e demarcar 
fronteiras das relações sociais. Estes dois últimos autores en-
fatizam também que as classes de consumo são defi nidas em 
relação ao consumo de três conjuntos de bens: um conjunto de 
artigos de consumo geral (setor primário), um conjunto tecno-
lógico (setor secundário) e um conjunto de informação (bens 
de informação).
 Featherstone (1995) aborda que importantes fatores 
como mudanças culturais, a industrialização, expansão da 
ciência e tecnologia, o Estado-nação moderno, o mercado 
capitalista mundial, a urbanização e outros elementos infra-
estruturais são designados pela teoria da modernização. Tal 
teoria vem do termo usado na sociologia do desenvolvimento 
para indicar os efeitos do desenvolvimento econômico sobre 
as estruturas e valores tradicionais que infl uenciou a cultura do 
consumo da sociedade moderna e contemporânea.
 Raymond Williams (1976:68) citado por Featherstone 
(1995) afi rma que um dos primeiros usos do termo “consumir” 
signifi cava “destruir, gastar, desperdiçar, esgotar”, o que na 
sociedade capitalista representa um paradoxo. O capitalismo 
também produz imagens e locais de consumo que endossam 
os prazeres do excesso. Tais imagens e locais promovem ain-
da um embaçamento da fronteira entre arte e vida cotidiana, 
além de evocar sonhos parcialmente esquecidos à medida que 
a curiosidade e memória da pessoa é alimentada pela paisa-
gem em constante mutação. Desse modo, a arte se desloca 
para a indústria, verifi cando-se uma expansão das ocupações 
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ligadas à publicidade, marketing, design industrial e mostru-
ário comercial, de modo a produzir a nova paisagem urbana 
estetizada. 
 Benjamin (1982b) enfatizou o momento positivo da 
produção de mercadorias para o consumo em massa, que per-
mitiu à criatividade se libertar da prisão da arte e migrar para 
a multiplicidade de objetos cotidianos produzidos em massa. 
Por outro lado, segundo Wouters, 1986, é preciso controlar a 
carga sensorial para vivenciá-las, pois as imagens podem evo-
car prazeres, perturbações, carnavalização e desordem.
 A nova ética do consumo, que foi apropriada pela in-
dústria da publicidade celebrava a vida para o momento pre-
sente, com ênfase na auto-expressão, a beleza do corpo, o 
paganismo, a liberdade, entre outros fatores dessa ordem. Por 
outro lado, a disponibilidade de uma vasta série de mercado-
rias bens, e experiências para serem consumidas, conservadas, 
planejadas e desejadas pela população em geral é uma das 
características centrais da cultura de consumo. No entanto, 
esse consumo está longe de ser apenas o consumo de utili-
dades destinadas à satisfação de necessidades, desse modo, 
por meio da publicidade, da mídia e das técnicas de exposição 
de mercadorias, é capaz de desestabilizar a noção original de 
uso ou signifi cado dos bens e afi xar neles imagens e signos 
novos, que podem evocar uma série de sentimentos e desejos 
associados. Com tudo isso, os indivíduos são estimulados a 
adotar uma atitude não-utilitária em relação às mercadorias, 
escolhendo com cuidado, arranjando, adaptando e expondo os 
bens, sejam eles quais forem, de modo a produzir uma afi rma-
ção estilística específi ca, capaz de exprimir a individualidade 
do proprietário.

2.2 A MÍDIA E O CONSUMO DESCONTROLADO 

 É evidente que o crescimento acelerado da população 
em todo o mundo causa uma necessidade de um aumento de 
produção de bens de consumo. A cada dia, aparecem novos 
modelos, novas tecnologias, novos produtos, que consequen-
temente aumenta o consumo da sociedade.
 A produção em grande escala e o consumo exagerado 
são ações que acarretam, além do esgotamento dos recursos 
naturais, o comprometimento de ambientes inteiros, já que a 
sociedade não tem noção clara que destino dar a tantas emba-
lagens e objetos em desuso, provocando um acumulo de lixos. 
Além do aumento do volume de lixo causado pelo crescimento 
constante do consumo, é fundamental considerar o fato de que 

esse lixo torna-se a cada dia menos orgânico, isto é, menos 
degradável (Nogueira et al, 2009)
 O consumo excessivo, por sua vez, gera desperdício. 
Panarotto (2008), afi rma que existe uma diferença entre o 
consumo por necessidade e aquele de signifi cado simbólico. 
O consumo de signifi cado simbólico é aquele pelo qual o cida-
dão tende a desejar sempre um novo modelo de aparelho ou 
produto sem ter em vista a sua real fi nalidade. Cita-se como 
exemplo, um telefone celular que tem como fi m efetuar e rece-
ber ligações. No entanto, existem diversos modelos, cada vez 
mais modernos, mais avançados e que desempenham não só a 
sua função principal, mas também inúmeras outras. Juntamen-
te com a mídia e a publicidade, as empresas criam necessidade 
destes bens, induzindo o cidadão ao consumo, muitas vezes, 
desnecessário. 
 As campanhas publicitárias exibidas nos veículos de 
comunicação representam o maior incentivo de consumo. Um 
caso exemplar do excesso de ações publicitárias ocorre com a 
revista semanal Veja da editora Abril, a qual tem como objetivo 
principal levar notícia para o seu público alvo. Para tanto, na 
prática a revista utiliza quase 50% das suas páginas exclusi-
vamente para anúncios. Para exemplifi car, a edições 2341 da 
revista Veja  teve um total de 140 páginas, dentre essas 66 
foram utilizadas exclusivamente para anúncios para promover 
o consumo de produtos eletrônicos, veículos, eletrodoméstico, 
cosméticos, vestuários, serviços bancários e outros segmentos 
de produtos e serviços.  
 Baseado nestes dados conclui-se que o modo de con-
sumo excessivo está relacionado à indução exagerada da pro-
dução do consumo, que por meio de campanhas publicitárias 
de produtos e serviços exibidos nos veículos de comunicação 
de uma maneira massifi cada, persuade as pessoas consumir 
aquilo que não precisa. Branco (1997) condena esse sistema 
de geração de consumo excessivo, conforme o seu aponta-
mento a seguir:  

O consumismo é um processo eticamente condenável, 
pois faz com que as pessoas comprem mais do que re-
almente necessitam. Por meio de complexos sistemas 
de propaganda, que envolvem sutilezas psicológicas e 
recursos espetaculares, industriais e produtores indu-
zem a população a adquirir sempre os novos modelos 
de produtos, lançando fora o que já possuem. (BRANCO, 
1997).

 O governo e a sociedade percebem o problema, po-
rém pouco se faz para controlar o consumo desenfreado do 
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ser humano. Tal atitude descabida provoca o caos com relação 
ao meio ambiente. O homem com seu consumo insaciável por 
produtos e as empresas por matérias-primas para a produção 
desses produtos, acabam degradando ainda mais o meio am-
biente e a própria natureza humana. Tal degradação está re-
lacionada com a extração incontrolável dos recursos naturais 
e uma destinação fi nal inadequada dos resíduos produzidos 
neste sistema produção e consumo. (EQUIPE PLANETA, 2006)
 O consumo sustentável está intimamente ligado ao ato 
de comprar produtos mais compatíveis com o ambiente e com 
as pessoas, quer sejam aquelas que os produzem, ou as que os 
consomem. Existem, contudo, outras formas de poupar e pro-
longar a vida útil dos materiais, que devem ser cada vez mais 
incentivadas, como por exemplo, a recusa de um consumismo 
desnecessário, bem como o bom uso dos objetos que se adqui-
re de modo a reparar e recuperar os produtos danifi cados ou 
avariados (TEIXEIRA, 2005). 
 Portanto, é fundamental que a sociedade tenha a cons-
ciência de uma atitude equilibrada no seu modo de consumo, 
de uma maneira que não seja infl uenciada por meio da mídia 
a consumir um produto ou serviço sem uma real necessidade. 
Muitas vezes a pessoa consome apenas pela emoção de ter 
algo tecnologicamente novo ou moderno, o que evidencia um 
modo de consumo irresponsável. O consumo descontrolado é 
apenas um exemplo de desenvolvimento insustentável.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

 As causas do consumismo não sustentável caracte-
rizam-se pela falta de consciência e informação das pessoas 
acerca da fi nitude dos recursos oferecidos pela natureza. Por 
outro lado, existe o mercado da produção do consumo que 
exerce o poder de persuadir as pessoas a consumir coisas que 
não são necessárias para a sua sobrevivência.  
 Para um consumo sustentável é importante que o go-
verno exija uma revolução verde por parte das empresas e 
indústrias com o avanço de tecnologias limpas. É imperioso 
tornar as leis realidade e punir com rigor os agentes polui-
dores. Por outro lado, uma forma de produção do consumo 
sustentável é a apresentação, por parte das empresas, de uma 
estimativa dos recursos naturais necessários para sua ativida-
de, independentemente do preço ou da qualidade, o que pro-
picia a elevação do padrão cultural e educacional da popula-
ção e consequentemente promove um consumo sustentável. A 
educação, informação e as campanhas de conscientização são 

meios para a solução desse problema.
 Ressalta-se que, com relação ao consumo, a questão 
não está em impedir a industrialização e o desenvolvimento de 
um país e do mundo. A verdadeira incompatibilidade situa-se 
entre a preservação ambiental e o exagero como o consumo 
insustentável e o acúmulo privilegiado de riquezas, já que o 
desenvolvimento não ocorre apenas através do seu acúmulo. 
 Os atos de cidadania englobam também a questão do 
consumo, portanto é dever do consumidor desenvolver uma 
visão coletiva da sociedade em relação à comunidade em que 
vive, através da análise do que consome e fazê-lo de modo 
que as gerações futuras não sejam prejudicadas, sendo assim, 
a informação e a conscientização desempenham um papel vi-
tal. Desse modo, a sociedade não mais compactuará com em-
presas não ambientalmente éticas, ou seja, aquelas que não 
têm preocupação na preservação dos recursos naturais.
 É preciso reconstruir o sentimento humano de perten-
cer à natureza, a esse fl uxo de vida do qual se participa. Essa 
mudança de pensamento se dá através da educação ambiental 
e educação para o consumo, da informação e da mudança de 
pequenas atitudes. Com isso, será possível tomar consciência 
de que, por meio da natureza, reencontra-se parte de nossa 
própria identidade humana. 
 Assim, propõe-se que o governo formule estratégia 
que auxilie e exija uma revolução verde por parte das empresas 
e indústrias com o avanço de tecnologias limpas. Além disso, 
este estudo propõe que o consumidor seja orientado e incenti-
vado pelo governo e organizações não governamentais a fazer 
com que seu ato de consumo seja também um ato responsável 
e de cidadania, e fazê-lo de modo com que se preocupe com a 
coletividade atual e futura.  
 Neste caso, com o intuito de haver uma maior cons-
cientização, a informação e a educação desempenham um pa-
pel fundamental, o que contribuirá para que a sociedade não 
mais compactue com empresas não éticas cuja produção não 
é focada na preocupação com o meio ambiente, apenas com a 
geração do consumo e do lucro.

CONSUMPTION AND ENVIRONMENTAL 
RESPONSABILITY

ABSTRACT

 The main goal of this work was to analyze the pro-
duction of consumption and the ways of consumption the 
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society has according to the sustainability of the planet. The 
methodology used in this work was done from the literature 
analysis according to the fi elds of this theme, through biblio-
graphic and documentary research. As a result, it was verifi ed 
that the excess consumption is related to the induction of the 
consumption production which is motivated by advertisements 
of products and services, which stimulates people to consume 
regardless their necessities. This action results in the increasin-
gly pollution of the planet. This way, this work suggests that 
the consumer be guided by the gorvernment and other entities 
in order to make his act of consumption a responsible one and 
an act related to the citizenship, so that it is worried about the 
present and future collectivity.

Key Words: Production of consumption, ways of consumption, 
sustainability
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