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Introdução

A humanidade vive hoje, um momento de sua 
história marcado por grandes transformações, 
sobretudo devido ao avanço tecnológico nas diversas 
esferas de sua existência: na produção econômica dos 
bens, na produção e nas relações sociais. O avanço 
tecnológico possibilitou uma enorme quantidade e 
diversidade de artigos de consumo, além de estratégias 
que visam atrair um número cada vez maior de 
consumidores/as, característica da sociedade de 
consumo. As estratégias veiculadas pelos diversos 
meios de comunicação incidem cultural e 
emocionalmente na forma como administramos nossos 
recursos e na tomada de decisão quando da escolha dos 
produtos e serviços. Assim, em uma sociedade de 
consumo tornar-se difícil fugir aos apelos para adquirir 
produtos e serviços que muitas vezes fogem as reais 
necessidades, bem como, as condições financeiras.

A necessidade de promover a reflexão e a 
crítica sobre o consumo torna-se cada vez mais 
premente, na medida em que cresce a degradação 
ambiental e o número de consumidores/as vivendo em 
situação de desorganização financeira. As primeiras 
reações contra a degradação ambiental surgiram a 
partir da segunda metade do século XIX. Em 1948, 
autoridades reconheceram formalmente os problemas 
ambientais, na reunião do Clube de Roma, que 
constatou a falência dos recursos naturais e solicitou 
um estudo intitulado “Limites do Crescimento”.[1]

De acordo com o estudo, a degradação 
ambiental decorre, principalmente, do descontrolado 
crescimento populacional e da superexploração dos 
recursos naturais e que se não houver estabilidade 
populacional, econômica e ecológica, tudo um dia 
acabará, assim, foram sugeridas propostas de 
desenvolvimento aliado à preservação. A necessidade 
de mudar os padrões de consumo unido à
sustentabilidade resultou na emenda às Diretrizes de 
Proteção ao Consumidor das Nações Unidas, de 1999, 
definindo consumo sustentável como aquele que atende 
as necessidades das gerações presentes, sem 
comprometer as necessidades das gerações futuras, ou 
seja, que implica em ações que vão do modo de 
seleção, uso e descarte de produtos e serviços, 

considerando principalmente, o mínimo dano ao meio 
ambiente.

Com a expansão da sociedade de consumo, marcada 
pela produção e disponibilidade dos mais variados artigos 
de consumo, dos quais muitos são “supérfluos”, o/a 
consumidor/a é induzido/a a comprar de forma irrefletida, 
sugestionado pelos meios de comunicação em massa, ao 
mesmo tempo em que passa a ser reconhecido e julgado 
pelo que está consumindo. Os bens, em todas as culturas, 
funcionam como manifestação concreta dos valores e da 
posição social de seus usuários/as. Na atividade de 
consumo se desenvolvem as identidades sociais, 
sentimentos de pertencimento a determinado grupo e redes 
sociais. O consumo envolve também coesão social, 
produção e reprodução de valores. Desta forma, não é uma
atividade neutra, individual despolitizada.[2] O/a 
consumidor/a preocupado/a em satisfazer suas necessidades 
individuais, não reflete sobre as conseqüências de suas 
escolhas, sendo indiferente principalmente com o que sobra 
de seu consumo, descartando no meio ambiente toneladas 
de lixo do qual boa parte poderia ser reciclada, ou mesmo 
reduzido, através de atitudes como, usar menos materiais 
descartáveis e aproveitar integralmente os alimentos. 

Assim, podemos considerar que entre os fatores 
que podem contribuir para a degradação do meio ambiente 
e a desorganização do orçamento doméstico destacam-se 
hábitos de consumo inadequados e a falta de informação 
sobre os direitos e deveres do/a consumidor/a. A educação 
para o consumo possibilita que a pessoa saiba adquirir 
produtos que atendam suas necessidades, sem interferir de
forma negativa no orçamento doméstico, bem como não 
degrada o meio ambiente. Sendo o consumo um ato de 
escolha, é também um ato de cidadania, uma vez que essas 
escolhas têm reflexos ambientais e sociais, e é através dele, 
que estabelecemos as alternativas para um futuro 
sustentável. O/a cidadão-consumidor/a é um ator político 
que com as suas escolhas, pode tornar-se protagonista para 
intervir conscientemente na realidade social e ambiental 
que o cerca.

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é 
conhecer as práticas de consumo de um grupo de mulheres 
de baixa renda, com vistas a definir ações que estimulem o 
consumo consciente e sustentável.



Material e métodos

A fim de atender os objetivos propostos, foi 
realizado um diagnóstico com quatorze mulheres do 
bairro de Coqueiral, no município do Recife/PE.

Foram coletados dados bibliográficos, a fim de 
definir questões a serem inseridas no roteiro de 
entrevistas, bem como estruturar os resultados obtidos. 
O roteiro consistiu de perguntas que remetia a 
informações sócio-econômicas, consumo de gêneros 
alimentícios, artigos de vestuário, eletroeletrônicos 
relacionando estes temas com o consumo consciente e 
sustentável.

Resultados e discussão

A análise dos dados trouxe informações sobre estado 
civil, escolaridade, renda familiar, planejamento 
familiar, meio ambiente, conhecimento sobre o direito 
do/a consumidor/a, bem como o aproveitamento total 
de alimentos.

Os resultados do diagnóstico revelaram que as 
mulheres têm idade entre 42 (quarenta e dois) e 77 
(setenta e sete) anos.

A maioria das mulheres entrevistadas afirmou serem
casadas e possuírem ensino fundamental. A renda 
familiar está entre um a três salários mínimos, 
apontando para uma tendência de classe social média 
baixa. Porém, apenas duas delas afirmam morar em 
casas cedidas enquanto as demais dizem morar em casa 
própria. Nenhuma recebe ajuda do governo, somente 
uma revelou complementar a renda/economia familiar, 
com a confecção de bolos a fim de comercialização.

A economia familiar é entendida como a forma de 
produção que tem por base a utilização de mão-de-obra 
no âmbito da própria família. A principal preocupação 
dessa forma de produção é a auto-sustentação familiar 
e, apenas a parte excedente da produção, é 
disponibilizada para a comercialização e viabilização 
da aquisição de outros bens necessários à família, mas 
que são produzidos fora da matriz familiar. Os 
produtos adquiridos são de extrema necessidade para 
assegurar a reprodução social [3].

É de fundamental importância, ao discorrermos
sobre consumo e orçamento familiar, o entendimento 
do contexto mundial, da história, dos aspectos sociais, 
políticos e econômicos atuais. Vivemos em uma 
sociedade capitalista, neoliberal e globalizada que, em 
nome da sacralidade do mercado, mantém, cria e 
amplia a exclusão social. Nesta sociedade capitalista, o 
consumo é hiper-estimulado, provocando demandas 
artificiais, que levam famílias a se endividarem além de 
suas posses. [4]

Ao serem questionadas sobre a realização de
plano de gastos, 50% afirmaram que o fazem; sendo 
que 95% organizam o planejamento de compras.
Ficando esta responsabilidade para as mulheres, apenas 
duas delas afirmaram ser o marido o responsável por 
essa atividade. Com relação a quem decide o que

comprar também segue a mesma direção. Questionadas a 
respeito de onde fazem suas compras, indagaram que 
recorrem a mercados de bairro e feiras-livres, utilizando 
pagamento a vista, tendo recorrentes idas a estes 
estabelecimentos. Metade das entrevistadas alegou se 
arrependerem de adquirir alguns produtos como 
eletrodomésticos, artigos de vestuário, produtos de beleza e 
gêneros alimentícios, sendo a propaganda, a indutora na 
aquisição destes bens. De acordo com Silva [5], o consumo 
é parte indissociável do cotidiano do ser humano, 
independentemente de sua classe social; desde o 
nascimento e em todos os períodos de sua existência, o ser 
humano está sempre consumindo, o motivo vai desde a 
necessidade de sobrevivência até o consumo por simples 
desejo. Em se tratando da reutilização de alimentos e o 
destino dos mesmos, todas alegaram que só reutilizam 
como alimento para animais domésticos. Deixando passar a 
oportunidade de ingerir novas preparações nutritivas e 
saborosas, além de minimizar custos na aquisição de novos 
gêneros alimentícios. 

Quando questionadas sobre a importância de fazer a 
reciclagem do lixo, todas afirmaram ser importante essa 
prática, mas quando questionadas se existem postos para 
coleta seletiva, as mesmas indagaram que não há este tipo 
de serviço no bairro em que residem. A partir da percepção 
de que os atuais padrões de consumo afetam diretamente o 
meio ambiente, ou seja, os estilos de vida e de uso 
intensivo de recursos naturais, a crítica ao consumismo 
passou a ser vista como uma contribuição para a construção 
de uma sociedade mais sustentável. Para mudança de um 
padrão de produção e consumo, sugere-se o aumento do 
nível de informação da população, sensibilização e 
conscientização das pessoas, eliminação de desperdícios, 
uso consciente dos recursos naturais, ecoeficiência e 
desenvolvimento tecnológico, responsabilidades 
compartilhadas, reciclagem, mas acima de tudo, mudança 
de um padrão comportamental [6, 7].

É de fundamental importância o conhecimento a respeito 
do consumo consciente sustentável aliado a informações 
sobre órgãos responsáveis pela proteção dos/as 
consumidores/as, a exemplo do PROCON. Porém, 
nenhuma das participantes tinha acesso a essas 
informações. Assim, para que haja maior conscientização, é 
necessário que o consumidor tenha acesso a informação 
referente as atividades corporativas, para que possa exercer 
melhor seu poder de escolha, e preferir as empresas 
socialmente responsáveis e comprometidas com a 
preservação do meio ambiente [8].

É importante ter em mente que, a educação preventiva 
tem como objetivo não só ensinar as pessoas, mas prepará-
las para lidar com as mais diversas situações enfrentadas no 
cotidiano, ajudando-as a usar e administrar eficientemente 
seus recursos humanos e materiais [9].



Conclusão
De acordo com os resultados, verificou-se que

metade das participantes não pratica plano de gastos e 
não tem acesso a informações no que se refere ao 
consumo consciente e sustentável, como também
conhecimentos dos órgãos responsáveis que defendem 
os direitos dos/as consumidores/as. Além de não 
reutilizarem alimentos de forma adequada.

As ações educativas realizadas com as participantes
vêm sendo de grande valia para todas, visto que as 
mesmas demonstram interesse pelos temas abordados. 
Sendo notória a reação das mesmas ao apresentarem 
mudanças em seus hábitos de consumo, demonstrando 
um comportamento mais consciente e responsável 
sobre o mesmo.

Este projeto está em processo de desenvolvimento e 
seus resultados serão apresentados em relatório final e 
enviados para publicação na forma de artigo científico.
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