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RESUMO 

O discurso acerca da sustentabilidade desponta nos meios de comunicação como uma 

poderosa ferramenta de persuasão ao consumo. A escolha de serviços e produtos tem 

suscitado, mais do que nunca, implicações éticas, culturais, ambientais, sociais e políticas. 

Dentro desse panorama, este trabalho busca compreender as questões relativas ao discurso 

verde, sustentabilidade e as diversas formas de reflexividade da vida moderna, cujas práticas 

sociais vêm sendo constantemente examinadas e reformadas à luz da informação, conforme 

propõe Giddens (1991). Objetiva-se promover uma reflexão sobre a circulação do discurso 

verde e suas apropriações por mulheres de diferentes gerações, utilizando como referencial 

exploratório as embalagens, que hoje atuam como fortes veículos de comunicação e 

mobilização do consumidor. Pretende-se também compreender melhor as relações dessas 

gerações com o tema proposto, localizando convergências e divergências, pontos de conflito, 

reflexividade, culpa e confiança, entre outros fatores. Para tanto, utilizaremos a história oral, 

narrativas de consumo e análise de discurso como métodos da pesquisa empírica, bem como 

observações in loco entrevistas semiestruturadas como técnicas metodológicas, o que 

permitirá traçar um percurso temporal e textual através da cultura e da memória social dessas 

diferentes gerações. Trataremos de problematizar as intersecções entre discurso e prática que 

emergem do cotidiano dessas pessoas, e assim se poderá chegar a uma reflexão mais profunda 

sobre os usos sociais das embalagens como aporte para a promoção de educação e cidadania. 

 

Palavras-chave: comunicação e consumo; discurso verde; embalagem; gerações; 

reflexividade. 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The discourse surrounding sustainability appears in the means of communication like a 

powerful tool of persuasion in favor of consumption. The choice of products and services has 

brought with it, now more than ever, ethical, cultural, environmental, social and political 

implications. Within this scenario, this study seeks to understand the questions relative to 

green discourse, sustainability and the different forms of reflexivity of modern life, whose 

social practices are constantly examined and reformulated in light of information, as proposed 

by Giddens (1991). The study seeks to promote reflection on the circulation of green 

discourse and its appropriations by women of different generations, using an exploratory 

referential product packaging, which today acts as a strong vehicle of consumer 

communication and mobilization. It also seeks to better understand the relations between 

these generations and the topic proposed, locating convergence and divergence, points of 

conflict, reflexivity, fault and trust, and other aspects. To achieve this, we will use oral 

reports, narratives of consumption and analysis of discourse as empirical research methods, as 

well as on location observations of semi-structured interviews as methodological techniques, 

which will allow us to follow a temporal and textual path through the culture and social 

memory of these different generations. We will attempt to problematize the intersections 

between discourse an practice that emerge from the everyday experiences of these people, 

which will allow us to engage in a more in-depth reflection on the social uses of packaging as 

support for the promotion of education and civic engagement.  

 

Keywords: communication and consumption; green discourse; package; generations; 

reflexivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Considerando que estamos nos deslocando de um sistema baseado na produção de 

bens materiais para outro relacionado de forma mais centrada na informação e no 

conhecimento globalizado, é possível perceber algumas mudanças na conduta dos sujeitos 

sociais, que tendem a construir uma identidade mais alinhada com essa recente consciência e 

percepção do mundo. O esgotamento do modelo tecnicista dá frente ao novo paradigma 

ambiental, e nos leva a preocupações mais relevantes quanto aos hábitos de consumo: 

escolher determinadas mercadorias significa não somente orientar-se com base em um 

conjunto de valores, mas implica também em rejeitar outros, cujos princípios produtivos ou de 

posicionamento o consumidor parece não aprovar mais (FAJARDO, 2010, p. 15). 

 Dentro desse quadro, surge um conflito de interesses entre o sistema capitalista tal 

como o conhecemos e a necessidade de construir uma sociedade com cidadãos mais 

conscientes de seus deveres e direitos, o que dá vazão a uma nova retórica que tem tomado 

conta dos meios de comunicação e consumo: o discurso verde. Seguindo esse raciocínio, 

passo a refletir sobre a incorporação desse discurso pelos meios de comunicação da sociedade 

capitalista, que vem demonstrando um imbricado sistema de produção de culpa para poder 

vender redenção (FONTENELLE, 2010, p. 221). 

 As representações midiáticas em torno do consumo responsável vem tomando grandes 

proporções e são hoje motivadas por uma enorme quantidade e variedade de discursos 

mercadológicos ditos verdes, que interpelam o consumidor com consequências ainda não 

muito compreendidas pela ciência. Questões como preservação do meio ambiente, energia 

limpa, redução de CO2, uso de matérias-primas renováveis e consumo consciente, entre tantas 

outras, estão em pauta na maioria das reuniões empresariais e governamentais do mundo. Tais 

temas demonstram ser logo absorvidos pelo sistema capitalista moderno e transformados em 

demandas, que acabam sendo politicamente manipuladas através da sociedade de consumo. 

 Essa pesquisa terá como foco de observação o universo comunicacional das 

embalagens, que vem manifestando uma grande reformulação ética e estética. As embalagens 

hoje atuam como fortes veículos de comunicação e mobilização do consumidor, o que lhes 

confere um grande potencial educativo para a formação de um consumidor mais responsável, 

reflexivo e cidadão, ao passo que, cada vez mais, o discurso verde é utilizado de forma 

aleatória como apelo de venda (greenwashing). Há que se considerar ainda uma carência de 

estudos que analisem as embalagens enquanto meio de comunicação com potencial educativo, 
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e que interpretem as narrativas de consumo a respeito dos usos, apropriações e tratamentos 

dados a elas.  

 Dentre as grandes mudanças no recente cenário da cultura do consumo, uma das que 

mais se destaca é a emergência dessa nova retórica no mercado imbuída do conceito de verde. 

Em meio aos termos sustentáveis1 mais conhecidos do grande público, tais como orgânico, 

saudável, caseiro, natural, sem conservantes, integral etc, outros termos de desconhecimento 

total ou parcial da maioria dos consumidores se sobressaem hoje nas gôndolas, dando espaço 

a dúvidas e mal entendidos – são alguns deles: ecológico, sustentável, biodegradável ou oxi-

biodegradável, redução na emissão de CO2, ecoeficiente, renovável, responsável, socialmente 

responsável etc. Métodos pouco ortodoxos, se não desonestos, tomam conta do mercado, 

constituindo uma prática conhecida por greenwashing2 – também designada verniz verde, 

maquiagem verde ou maquiagem ecológica: “informações superficiais, ininteligíveis, falsas 

ou vagas que confundem o consumidor em troca de uma fatia maior do mercado. Esta prática 

coloca em risco não só a integridade do produto, mas de todo o seu ciclo de vida, que inclui a 

embalagem e o próprio consumidor” 3. 

 Na maioria dos casos, essas informações (ou argumentos de venda) têm como 

objetivo principal levar o consumidor a uma compra supostamente consciente. Enquanto essa 

consciência não se efetiva na prática através de uma economia mais transparente, conhecida 

hoje como economia do conhecimento ou economia flexível – que “tende a se aproximar do 

leigo” (FAJARDO, 2010, p. 92) –, as gôndolas se revestem literalmente de verde para atrair e 

seduzir, talvez de forma muito menos consciente e muito mais pragmática, uma fatia cada vez 

maior de consumidores engajados com as causas ambientais do planeta. 

 A proposta dessa pesquisa é promover uma reflexão sobre os modos de apropriação 

do discurso verde (enquanto signo verbal e cromático), por meio de um estudo de recepção. 

Para tanto, pretende-se compreender melhor o universo construído historicamente através dos 

conceitos de verde, e entender como esse universo vem deslocando as identidades na 

sociedade de consumo. Pretende-se verificar as múltiplas relações entre intenção e ação que 

envolvem o consumidor, sua casa, seu cotidiano e suas práticas de consumo, partindo de um 

recorte geracional (três diferentes gerações) e de gênero (feminino), trabalhado 

metodologicamente pela história oral, narrativas de consumo e análise de discurso. 

                                                
1 O termo sustentável provém do latim sustentare (sustentar; defender; favorecer, apoiar; conservar, cuidar).  
2 Greenwashing é um termo utilizado para designar um procedimento de marketing utilizado por uma organização (empresa, governo, etc) 
com o objetivo de dar à opinião pública uma imagem ecologicamente responsável dos seus serviços ou produtos, ou mesmo da própria 
organização. Nesse caso, a organização tem, porém, uma atuação contrária aos interesses e bens ambientais. 
3 Conceito de greenwashing divulgado pelo Instituto Akatu, organização não governamental sem fins lucrativos que trabalha pela 
conscientização e mobilização da sociedade para o Consumo Consciente. 
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 Cabe aqui ressaltar a escolha do termo verde para essa pesquisa, já que o consumo 

dito verde também pode ser designado como consciente, responsável, ecológico ou 

sustentável, guardadas as particularidades de cada uma dessas expressões. O termo verde 

parece englobar todas essas particularidades, atribuindo à expressão discurso verde uma 

dimensão conceitual e estética mais sintetizada mas ao mesmo tempo abrangente e, portanto, 

menos particular, capciosa ou tendenciosa. Seu uso como adjetivo associado à causa 

ambiental vem se tornando muito frequente, justamente por sua polissemia lexical e aparente 

neutralidade. O termo parece não comprometer tanto quanto os demais, e ainda ilustra, 

colore, e busca transmitir todos os sentidos e conceitos que trataremos aqui, que são de total 

pertinência e relevância ao corpus referencial estudado – no caso, as embalagens. 

 Devemos também ressaltar a importância da análise de discurso como ferramenta de 

observação dessa pesquisa, que visa “pensar o sentido dimensionado no tempo e no espaço 

das práticas do homem”, confrontando o político com o simbólico, e considerando que “a 

linguagem nunca é transparente” (ORLANDI, 2010, p. 16-17). Orlandi afirma que “as 

palavras simples do nosso cotidiano já chegam até nós carregadas de sentidos que não 

sabemos como se constituíram e que no entanto significam em nós e para nós” (ORLANDI, 

2010, p. 20). Para a autora, o sujeito discursivo age pelo inconsciente e pela ideologia, e nesse 

sentido pretendemos analisar o discurso verde como posição ideológica emergente, embora 

construída e afetada pelo “real da história”, como sugere Orlandi. 

 Por fim, justificamos as escolhas da história oral e de narrativas de consumo como 

métodos da pesquisa, por permitirem um percurso temporal e textual através da cultura e da 

memória social, que possibilitam compreender as convergências e divergências do tema nas 

diferentes gerações analisadas. A reconstrução das histórias a partir das entrevistas e 

observações in loco deverá fazer emergir pontos de conflito, possíveis manifestações de 

reflexividade, identificação de expressões de culpa, confiança e risco, entre outros, permitindo 

interpretações objetivas que compreenderão o corpus final a ser analisado à luz do referencial 

teórico que ancora esta reflexão.    
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1 COMUNICAÇÃO, CONSUMO E DISCURSO VERDE 

 

1.1 COMUNICAÇÃO E CONSUMO 

1.1.1 A sociedade de consumo na era da comunicação 
 
Na sociedade contemporânea, a inter-relação comunicação e consumo aparece como 
marca destacada. Ambos se interdependem. Nesta fase do capital, o transitório 
tomou o lugar do permanente, ou seja, o tempo de existência de cada produto, 
material ou simbólico, reduz-se rapidamente. A produção volta-se sempre para 
outros produtos, novos ou renovados, os quais precisam ser rapidamente consumidos 
para que possam ser substituídos. Quando se fala em produção, fala-se também em 
consumo, pois a primeira só opera estando com o segundo. (BACCEGA In: 
CASTRO & TONDATO, 2009, p. 15-16) 
 

A relação entre o objeto e seu valor vem perdendo atribuições de tradição e utilidade, 

dando lugar à subjetividade que emerge das interações sociais, e o sistema comunicacional 

parece ser o berço desses signos culturais que motivam o consumo de forma frenética e 

apressada. Bauman atribui a esta pressa a necessidade de descarte e substituição (BAUMAN, 

2008, p. 50). Baccega observa que a publicidade também exerce uma grande parcela de 

responsabilidade no “tempo de consumo”, e que a mídia e a comunicação “desenham” essa 

realidade nesta era em que vivemos. Para a autora, “o processo comunicacional ‘nasce’ e 

‘retorna” à sociedade de consumo”, e portanto é preciso conhecê-la para poder fazer 

comunicação (BACCEGA In: CASTRO & TONDATO, 2009, p. 16). 

Martín-Barbero atribui à publicidade a responsabilidade pela conversão do consumo 

em cultura, transformando comunicação em persuasão. Segundo ele,  a publicidade deixou de 

informar sobre os produtos, e passou a “divulgar os objetos dando forma à demanda, cuja 

matéria-prima vai deixando de ser formada pelas necessidades e passa a ser construída por 

desejos, ambições e frustações dos sujeitos” (MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 198). O autor 

considera fundamental a compreensão da natureza comunicativa da cultura, que produz 

significações fazendo do receptor também um produtor, e não apenas um decodificador de 

mensagens (p. 289). Canclini reitera a questão da responsabilidade da comunicação sobre a 

sociedade de consumo, quando diz que “é inegável que as ofertas de bens e a indução 

publicitária de sua compra não são atos arbitrários”, mas também defende que a capacidade de 

determinação das empresas sobre a audiência não deve ser superestimada, como já foi no 

passado, pois acredita que no consumo se manifesta uma racionalidade sociopolítica 
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interativa que não pode ser ignorada (CANCLINI, 2010, p. 61). 

Com padrões de consumo massificados, essa sociedade se caracteriza por uma oferta 

excedente à procura. Parte do orçamento doméstico é destinado a compras de bens e serviços, 

em sua maioria mais simbólicos do que materiais, e geralmente carregados de significação 

cultural: lazer, informação, educação, saúde, moda etc. A publicidade é um dos pilares da 

sociedade de consumo, contemplando uma realidade que transcende os desejos dos 

indivíduos, criando novas necessidades e desejos. Nada mais é profundo, tudo é aparente, 

efêmero, uniforme, veloz.  
 
velocidade, e não duração, é o que importa. Com a velocidade certa, pode-se 
consumir toda a eternidade do presente contínuo da vida terrena. Ou pelo menos é 
isso que o “lumpem proletariado espiritual” tenta e espera alcançar. O truque é 
comprimir a eternidade de modo a ajustá-la, inteira, à duração de uma existência 
individual. A incerteza de uma existência mortal em um universo imortal foi 
finalmente resolvida: agora é possível parar de se preocupar com as coisas eternas 
sem perder as maravilhas da eternidade. (BAUMAN, 2009, p. 15) 
 

O discurso verde vem dizer justamente o contrário do que Bauman nos apresenta, 

colocando limites que incomodam e desaceleram o processo de imortalização proporcionado 

pelo consumo desenfreado. Os interesses individuais que prevalecem na sociedade de 

consumo deveriam – e poderiam – ceder à visão holística do universo, mas também 

incomodam. Portanto, cabe aqui sugerir que o discurso verde altera a ordem estabelecida pela 

sociedade de consumo e ao incomodar, pode estar iniciando um lento processo de 

restabelecimento da criticidade da sociedade no que diz respeito à liquidez a que Bauman se 

refere. 

É curioso quando entendemos que a não satisfação dos desejos dos indivíduos faz 

prosperar a sociedade de consumo, e que suas infelicidades recorrentes a alimentam 

(BAUMAN, 2008, p. 64). Bauman ainda argumenta que “o caminho da loja à lata de lixo 

deve ser encurtado” para que as expectativas e esperanças dos consumidores sejam renovadas 

e se mantenham vivas. 

 Cabe aqui distinguir brevemente consumo de consumismo. Bauman define consumo 

como sendo essencialmente uma característica e uma ocupação dos indivíduos, enquanto o 

consumismo é um atributo da sociedade, 
 
um tipo de arranjo social resultante da reciclagem de vontades, desejos e anseios 
humanos rotineiros, permanentes e, por assim dizer, ‘neutros quanto ao regime’, 
transformando-os na principal força propulsora e operativa da sociedade, uma força 
que coordena a reprodução sistêmica, a integração e a estratificação sociais, além da 
formação de indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo tempo um papel 
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importante nos processos de auto identificação individual e de grupo, assim como na 
seleção e execução de políticas de vida individuais. (BAUMAN, 2008, p. 41). 
 

 Quando o ato de consumir assume prioridade na vida de um indivíduo, ele pode ser 

caracterizado como consumismo. O consumo, no entanto, é uma parte indissociável da vida – 

o reino mineral alimenta o reino vegetal, que por sua vez alimenta os reinos animal e humano. 

Mas consumo, para sociólogos e antropólogos, vai além da necessidade básica. Mary Douglas 

propõe pensarmos o consumo como um elemento indissociável do processo social 

(DOUGLAS & ISHERWOOD, 2009), e é nesse sentido que aqui o analisamos. Canclini 

reitera: 
 
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 os recursos 
para se pensar o próprio corpo, a instável ordem social e as interações incertas com 
os demais. Consumir é tornar inteligível um mundo onde o sólido se evapora. Por 
isso, além de serem úteis para a expansão do mercado e a reprodução da força de 
trabalho, para nos distinguirmos dos demais e nos comunicarmos com eles, como 
afirma Douglas e Isherwood, “as mercadorias servem para pensar” (CANCLINI, 
2010, p. 65). 

 

 

1.1.2 Comunicação, consumo e a distinção simbólica dos sujeitos 
 
O consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 
apropriação e os usos dos produtos. Esta caracterização ajuda a enxergar os atos 
pelos quais consumimos como algo mais do que simples exercício de gostos, 
caprichos e compras irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas ou atitudes 
individuais, tal como costumam ser explorados pelas pesquisas de mercado. 
(CANCLINI, 2010, p. 60) 
 

As práticas de consumo regem o sistema de reprodução social. Consumir é (se) 

comunicar, é (se) identificar. Nos dias de hoje, é praticamente impossível dissociar uma 

necessidade de consumo dos significados agregados a ela. Signos e significações dão valor 

aos produtos e transcendem o custo real de produção, transformando sujeitos em identidades 

sociais elaboradas. Mary Douglas e Baron Isherwood entendem que a função essencial do 

consumo é dar sentido, e que as mercadorias devem ser consideradas como “um meio não 

verbal para a faculdade humana de criar” (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2009, p. 108). De 

forma mais simplista, as mercadorias regem a subjetividade e constroem identidades que se 

distinguem simbolicamente. Em um campo minado de divergentes interesses políticos, 

econômicos e ambientais, a mídia age como uma rica fonte de produção de significados, entre 

eles os que aqui classificamos como “verdes”. 
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 Levando em conta esses conceitos, que associam a comunicação ao consumo e a 

mercadoria ao sujeito, pretende-se aqui analisar a influência do discurso verde na sociedade 

de consumo como fator emergente, que por sua vez afeta a cultura e a comunicação 

contemporâneas, deslocando novamente os sujeitos, como Stuart Hall nos explicará mais à 

frente (HALL, 2006). 

 

1.2 A TRAJETÓRIA DO VERDE 

Acho que o mundo vai acabar em preto e branco, igual a um filme antigo.[...] 
Talvez, enquanto haja cores, consigamos sobreviver. 
(Neil Gaiman, escritor inglês) 
 
 

1.2.1 O verde através da história 

 

 Para entendermos melhor a trajetória da cor verde na cena social contemporânea, é 

preciso entender a trajetória das cores e de seus seus significados através da história. 

 É uma preocupação antiga reproduzir o colorido da natureza. As civilizações mais 

antigas sentiam na cor um profundo sentido psicológico e sócio cultural, carregado de 

significados. A história das cores produzidas está intimamente ligada à história da arte, na 

qual as cores sempre atuaram como elementos de intensa expressão sígnica. Na Europa 

Ocidental, entre os séculos XVII e XVIII, as cores remetiam à industrialização dos objetos, 

transmitindo certa sofisticação através do violeta, azul-claro, púrpura e principalmente 

dourado. No século XIX, elas começaram a suscitar melhor a sensibilidade, quando o artista 

representava objetos ou fenômenos da natureza. Estilos artísticos também têm suas escalas 

cromáticas associadas aos momentos da história nas sociedades: o Barroco conferiu à cor um 

caráter dinâmico mas tétrico, com tons de marrom e ocres escuros, enquanto o Romantismo 

pincelou cores mais espirituais e tranquilas das paisagens. Já o Impressionismo, para muitos 

críticos, representou a verdadeira revolução cromática na pintura, pois o pintor passou a 

buscar as referências na própria natureza, e não mais através da mistura de tintas escolhida 

diretamente em sua paleta. Nessa época, as cores atribuíam alegria e vibração às obras de arte, 

enchendo os olhos de cor e luz. A cor verde sempre foi um grande desafio para os artistas, que 

sofriam para reproduzi-la de forma precisa, pois seus tons desbotavam ou desapareciam sob o 

efeito da luz e com o passar do tempo. Tal fato chega a ser curioso, justamente por se tratar da 

cor que mais representa a natureza (FARINA, 2006, p. 2-13). 
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 Do ponto de vista da embalagem, o verde poderia ser visto como cor precursora em 

sua instituição, quando os homens lançaram mão das folhas de plantas, entre outros recursos 

básicos da natureza, para embalar seus produtos, e em seguida de cestos, samburás, ânforas, 

caixas, potes, odres, barris, barricas, tonéis, surrões, balaios, baús, bolsas e sacolas de 

materiais rústicos, em uma época na qual não havia ainda sinal dos recursos mais sofisticados 

de uma indústria que estava por vir. Tudo vinha da natureza. Tudo era a mais pura natureza, e 

é praticamente impossível pensar em natureza sem remeter ao verde nela intrínseco. Tudo 

mudou com a chegada da era industrial, caracterizada pela mecanização da produção e 

consequente reformulação da concepção de trabalho. 
 
Se a embalagem antiga remetia ao artesanato, a de nossos dias nasceu como irmã 
gêmea da indústria. Nessa transformação, mudou de personalidade e serventia. [...] 
A cor predominante, o tamanho das letras e seu estilo, as eventuais ilustrações, as 
faixas contrastantes são motivo de pesquisas seguidas por estudos de sociólogos e 
psicólogos a serviço dos artistas. O que era simples envoltório anônimo se 
transformou em uma das mais poderosas armas de propaganda e marketing. 
(CAVALCANTI & CHAGAS, 2006, p. 15) (grifo nosso). 
 

 Essa mudança na produção repercutiu na ordem econômica, política e social da 

época. A era industrial é marcada pelo desenvolvimento do capitalismo, assim como pelo 

crescimento da produção de massa e pelo surgimento das novas populações urbanas. 

 Até bem pouco tempo atrás, a cor verde utilizada em produtos de varejo era 

comumente associada ao fracasso mercadológico. Costumava-se dizer que um rótulo, 

embalagem ou frasco na cor predominantemente verde se tornava um “mico” na gôndola, e 

portanto o uso dessa cor deveria ser evitado. Se formos buscar uma resposta para esse 

comportamento na história da produção de bens de consumo, podemos entender que essa 

associação direta do verde com a natureza – e portanto com o natural –, não era bem recebida 

pelos consumidores no século XX, ávidos por bens manufaturados, oriundos de modernas 

técnicas de produção em escala. O verde era, portanto, a última cor na escala dos padrões da 

modernidade. 

 Marx (In: SHUDSON, 1986, p. 129-130) entendeu que as necessidades humanas são 

social e historicamente produzidas,  e que variam de acordo com a condição física e com o 

grau de civilização de um país. As coisas não têm valor por si mesmas, mas somente quando 

relacionadas a uma linguagem de valores, a um vocabulário de significados constituído e 

situado socialmente, pois, ainda segundo Marx, as pessoas se preocupam mais com o status 

do que com suas necessidades básicas. Para Schudson (1986, p. 129-130), a paixão das 

pessoas pelos bens materiais está relacionada às forças sociais acumuladas ao longo dos anos, 
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portanto é preciso estudá-las para compreendê-las na atualidade. 

 Mas a guinada do verde a que nos referimos é recente, se considerarmos a história da 

humanidade. Consta que foi em 1971, quando um grupo de canadenses reservou um navio 

para difundir uma campanha em protesto contra os testes nucleares no Alasca, que os 

ambientalistas surgiram e se apropriaram desta cor. A campanha, de nome Greenpeace4, 

acabou se transformando em um movimento ambientalista, e hoje dá nome a uma das mais 

expressivas organizações mundiais que atuam na defesa do meio ambiente5. Nessa época 

surgiram vários movimentos ao redor do mundo, como o Die Grünen na Alemanha, o Groen 

na Bélgica e o Les Verts na França, todos utilizando o mesmo conceito do verde como 

bandeira sígnica ambientalista. Nessa mesma onda verde, nasceu o Partido Verde: 
 
O Partido Verde surgiu como instituição política na Tasmânia (Austrália). Um grupo 
de ecologistas denominado United Tasmanian Group se reuniu pela primeira vez em 
1972. O objetivo era impedir o transbordamento do Lake Pedder. Mais tarde, o 
grupo adotou o nome de Green Party. Hoje, o Partido Verde é parte decisiva na 
política australiana, tendo elegido deputados e senadores. [...] No Brasil, o Partido 
Verde veio a ser criado em 1986, no Rio de Janeiro. Um grupo composto por 
escritores, jornalistas, ecologistas, artistas e também por ex-exilados políticos 
começou a dar forma ao PV. 6 
 

 Na era industrial não havia tanta preocupação com a questão ambiental. Os recursos 

naturais eram abundantes, e a poluição não era foco de atenção da sociedade intelectual da 

época. A crescente escassez dos recursos naturais, somada ao crescimento desordenado da 

população mundial e à intensidade dos impactos ambientais, fez surgir um grande conflito no 

que diz respeito à sustentabilidade dos sistemas econômico e natural, fazendo do ambiente um 

tema literalmente estratégico e urgente. O homem começa então a entender a impossibilidade 

de modificar as leis da natureza e também a importância da reformulação de suas práticas 

ambientais. No momento em que ambientalistas e movimentos verdes se tornam o foco das 

preocupações universais, o verde é literalmente sequestrado pelos interesses políticos e 

econômicos, e passa a agregar atributos ecoeficientes7, sugerindo ao consumidor que “isso” 

ou “aquilo” é ecológico ou sustentável. Se hoje olharmos para uma sessão de produtos 

orgânicos em qualquer supermercado – e essa tendência vem se estendendo a todo o 

supermercado – veremos um mar de marcas e embalagens fazendo uso da cor verde, com o 

                                                
4 Fonte: http://www.greenpeace.org/brasil/pt/ 
5 Dados extraídos do artigo The Toxic side of being, literally, green, veiculado no The New York Times em 5 de abril de 2010 – 
http://www.nytimes.com/2010/04/05/arts/05iht-design5.html  
6 Dados extraídos do site do Partido Verde – http://www2.pv.org.br/noticia.kmf?noticia=3838500&canal=255 
7 A ecoeficiência pode ser obtida através da união entre o fornecimento de bens e serviços sustentáveis a preços competitivos que satisfaçam 
as necessidades humanas, e assim, promover a redução dos impactos ambientais e de consumo de recursos naturais. Fonte: Instituto Akatu – 
www.akatu.com.br. 
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intuito de atribuir a seus produtos conotações ambientalmente responsáveis, ou que assim 

deveriam ser. 

 

 

1.2.2 O verde como signo 

 

 O impacto que a cor traz implícito em qualquer objeto ou ambiente é relevante, e 

quando se trata de um produto de varejo, esse impacto “não pode ser analisado 

arbitrariamente pela mera sensação estética [...] sua utilização tem uma relação direta com o 

produto em si, e exerce uma ação tríplice: impressionar, expressar e construir” (FARINA, 

2006, p. 13). Essa última ação mencionada por Farina, a construtiva, atribui à cor um 

significado próprio e um valor simbólico, portanto pode construir uma linguagem própria que 

comunica uma ideia. Para Kandinsky8 
 
o verde é absoluto, a cor mais calma de todas as cores. Também representa uma 
passividade saudável, repleta satisfação. É tonificante e representa a cor da natureza 
em seu momento de maior vitalidade e exuberância [...] representa um estado de 
satisfação e realização plenos, sem desejos, portanto, imóvel e passivo, tedioso. 

(BARROS, 2009, p. 193-194). 
 

 Na cultura ocidental, a cor verde carrega muitas relações de virtude e valor: natureza, 

primavera, fertilidade, juventude, desenvolvimento, riqueza, boa sorte, ciúmes, ganância e 

esperança. É a cor que representa o dinheiro. Na cultura popular brasileira, quando uma 

pessoa passa o ano novo com roupa ou algum adereço na cor verde, ela pode aguardar 

esperança para o ano seguinte. Num semáforo, a cor verde representa “siga em frente” ou 

“passagem livre”. O verde simboliza a luta contra movimentos opressivos, como o fascismo 

ou o nazismo, por ser associado ao Movimento Esperantista9, cuja bandeira verde apresenta 

uma estrela da mesma cor, símbolo associado à esperança. Foi a cor dos uniformes dos 

integralistas10, que por isso eram conhecidos também por “camisas-verdes” ou “galinhas-

verdes”. É a cor do Partido Verde e dos movimentos que lutam pela proteção do meio 

ambiente. O verde é usado pela segurança industrial para identificar equipamentos de 

primeiros socorros, macas, chuveiros de segurança, e quadras para exposição de cartazes 

                                                
8 Wassily Kandinsky (1866 –1944) foi um artista russo, professor da Bauhaus e introdutor da abstração no campo das artes visuais. 
9 O Movimento Esperantista é um movimento para divulgar o Esperanto ao redor do mundo, com diversos objetivos, entre eles o de 
promover a paz mundial e a comunicação entre pessoas universalmente, organizar os trabalhadores através do mundo (principalmente os 
anarquistas), por motivos religiosos, ou para promover a igualdade lingüística. 
10 A Ação Integralista Brasileira (AIB) foi um partido político brasileiro fundado em 1932 pelo escritor modernista, jornalista e político 
Plínio Salgado, com certa influência do fascismo 
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sobre segurança. Para nós, brasileiros, o verde representa as matas e florestas em nossa 

bandeira nacional. Também a paz é sugerida pelo ramo verde no bico de uma pomba, e é 

através desses tantos simbolismos que as evocações e associatividades ingressam na 

subjetividade da fantasia humana, reforçando o conceito atribuído hoje a tantos produtos de 

“nobre causa”. 

 Na cromoterapia – antiga prática ou tratamento que consiste na utilização das cores 

para curar doenças e restaurar o equilíbrio físico e emocional do paciente –, o verde é a cor 

mais usada nos tratamentos, principalmente em casos de doenças cardíacas e circulatórias, 

câncer, dores de cabeça e resfriados. Estudos em psicodinâmica das cores confirmam que o 

verde exerce grande influência sobre o estado de espírito, remetendo a sensações como calma, 

passividade, sensibilidade, sinceridade, solidez, constância, tenacidade, firmeza de opinião, 

resistência, segurança, conquista, senso crítico e lógico. Por ser associado ao “desejo de ver”, 

sua psicologia é repousante e de amparo contra a fadiga, o que explica ser comumente 

encontrado em ambientes e objetos ligados ao repouso e lazer, a exemplo das mesas de bilhar 

e carteado. Em ambientes muito urbanos, onde prevalece o concreto, há sempre uma 

necessidade de compensação artificial ou não do verde, pois sua ausência comprovadamente 

aumenta o estresse nas pessoas. 
 
A cor pode ser objeto de pesquisa em todas essas áreas de estudos, assumindo, por 
um lado, uma conotação técnica, associada à física óptica e à química dos 
pigmentos, e por outro, o caráter subjetivo da percepção fisiológica e psicológica. 
Arte e ciência se alternam quando o assunto é cor (BARROS, 2009, p. 16). 
 

 O lado mais irônico do verde nesse contexto, segundo o químico alemão Michael 

Braungart11, tem relação com sua origem física e química: a cruel verdade é que a maioria das 

formulações para obtenção da cor verde não é ecologicamente responsável, e pode prejudicar 

o ambiente, ou seja, o verde nunca poderá ser verde. Segundo ele, é impossível tingir qualquer 

material de verde sem contaminá-lo, o que significa que este nunca poderá ser reciclado ou 

decomposto de forma totalmente segura na natureza. Como a cor verde é extremamente difícil 

de ser produzida – e os artistas sentiram essa dificuldade no decorrer de toda a história –, 

substâncias tóxicas são frequentemente utilizadas para estabilizar as fórmulas, tais como 

cloro, cobalto, titânio, níquel e óxido de zinco12. 

  
                                                
11 Michael Braungart é co-autor do livro Cradle to Cradle Design. Crítico visionário do ambientalismo, luta pela consciência humana e 
acredita que é possível produzirmos uma pegada ecológica positiva através do redesign dos processos de produção industrial.– 
http://www.braungart.com/ 
12 Dados extraídos do artigo The Toxic side of being, literally, green, veiculado no The New York Times em 5 de abril de 2010 – 
http://www.nytimes.com/2010/04/05/arts/05iht-design5.html 
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1.2.3 O verde como mito 
 
[…] o mito é vivido como uma fala inocente: não porque as suas intenções estejam 
escondidas (se o tivessem, não poderiam ser eficazes), mas porque elas são 
naturalizadas. (BARTHES, 2010, p. 223) 
 

 Mito é uma narrativa, um discurso, uma fala, e portanto “uma forma de as sociedades 

espelharem suas contradições, exprimirem seus paradoxos, dúvidas e inquietações” – tudo 

pode ser mito, desde que a História transforme o real em discurso (BARTHES, 2010, p. 200). 

 Poderíamos então sugerir que o mito do verde compreende o retorno da natureza 

perdida?  

 Na onda do ecologicamente correto, surgem edifícios verdes, celulares verdes, 

computadores verdes e até uma Ferrari verde, com um potente motor híbrido, sistema de 

freios regenerativos e promessa de redução no consumo de gasolina em 35%. Com tantos 

produtos utilizando o verde como palavra de ordem, até que ponto esse conceito interpenetra 

no nosso subconsciente e nos induz a mudanças de comportamento? 
 
Os objetos nos escapam: às vezes porque não podemos consegui-los, outras vezes 
porque já os conseguimos, mas sempre nos escapam. […] os objetos nos significam: 
eles têm o poder de outorgar-nos alguns sentidos, e nós estamos dispostos a aceitá-
los. (SARLO, 2004, p. 28)  
 

 Beatriz Sarlo nos ensina que “o mercado hoje pode tanto quanto a religião ou o 

poder”, acrescentando aos objetos “um algo mais simbólico fugaz”, porém “tão poderoso 

quanto qualquer outro símbolo” (SARLO, 2004, p. 30). Nesse sentido, o verde não parece ser 

uma exceção enquanto emblemático signo associado à “salvação do mundo”: ele nos induz a 

pensar que, quanto mais o adotarmos e o consumirmos, mais salvos estaremos. É um mar de 

selos, folhas, plantas, emblemas, splashes, certificados e novos features que prometem manter 

nossa consciência limpa em troca da preciosa preferência. As propagandas são tão 

duplamente verdes (cor e conceito), que chegam a mexer com nosso imaginário, nos fazendo 

entrar num mundo supostamente melhor e mais justo, natural, original, como num inocente 

romance com previsível final feliz. Hoje o verde é o herói das cores, e seu objetivo agora é 

combater o cinza e sua projeção triste e suja, feita do concreto frio e sem vida que um dia já 

foi motivo de orgulho e símbolo do progresso. O progresso agora tem uma nova cor, e essa 

cor tem ao menos um claro objetivo: salvar o planeta. A ordem do momento é outra, e o 

caminho está bem estampado de verde, para que não haja qualquer dúvida ou desvio de 

percurso. De qualquer modo, se hoje o verde é o protagonista, ele ganhou esse papel devido a 

sua trajetória histórica:  
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Pode-se conceber que haja mitos antiquíssimos, mas não eternos; pois é a História 
que transforma o real em discurso; é ela e só ela que comanda a vida e a morte da 
linguagem mítica. Longínqua ou não, a mitologia só pode ter um fundamento 
histórico, visto que o mito é uma fala escolhida pela História: não poderia de modo 
algum surgir da “natureza” das coisas. (BARTHES, 2010, p. 200) 
 

 Nenhuma outra cor teria sido tão providencial quanto o verde o é. Assim, 

conhecendo melhor seus particulares predicados, poderíamos até imaginar que o mito do 

verde foi meticulosa e intencionalmente construído através dos tempos. Porém, a significação 

do verde enquanto mito, mito este que tem a função de “designar, notificar, fazer 

compreender e impor” (BARTHES, 2010, p. 208), é relativamente recente, e tudo indica que 

está diretamente associada ao desgaste do modelo tecnicista e predatório do capitalismo 

industrial a que nos sujeitamos até então. 

 Enquanto mito, e portanto uma fala ou sistema de comunicação, o verde não se 

define pelo objeto em si (nesse caso, a cor física), mas pela maneira como articula a sua 

mensagem (BARTHES, 2010, p. 199). Quase sempre carregada de intenções mercadológicas 

e apelos sustentáveis, essa mensagem vem também recheada de dúvidas e imprecisões 

quando lançada no mercado, constituindo uma prática conhecida por greenwashing. A 

definição de greenwashing para o diretor do TerraChoice13, Scott McDougall é “exagero, 

intencional ou não, dos benefícios ambientais de um produto ou serviço”. 
 
[…] já que o mito é uma fala, tudo pode constituir um mito, desde que seja 
suscetível de ser julgado por um discurso. O mito não se define pelo objeto da sua 
mensagem, mas pela maneira como a profere: o mito tem limites, contudo não 
substanciais. (BARTHES, 2010, p. 199) 
  

 “O mito é uma fala excessivamente justificada” (BARTHES, 2010, p. 221). Não 

obstante tantas referências e atribuições significativas e associativas do verde em si, seu mito 

é ser puro, imaculado, virgem e, portanto, absolutamente natural: tudo o que dele se reveste 

tem relação direta com a Natureza (com letra maiúscula), o que, para os dias de hoje, já 

merece, no mínimo, o nosso respeito ou um arrependido pedido de desculpas. 

 

 

                                                
13 TerraChoice é uma empresa de consultoria em marketing ambiental, com sede no Canadá – http://terrachoice.com/ 
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1.3 A EMERGÊNCIA DO DISCURSO VERDE E A FALÁCIA DO GREENWASHING 

 O termo greenwashing foi cunhado em 1986 por um ambientalista americano, Jay 

Westerveld, ao se referir às placas, em hotéis, que incentivavam o uso de um número menor 

de toalhas, com o suposto propósito ambiental de diminuir o impacto causado pelas 

lavanderias, quando na verdade buscavam diminuir os gastos desses hotéis. Hoje, o termo é 

utilizado para designar qualquer ato ou informação superficial, ininteligível, falsa ou vaga que 

visa confundir o consumidor para, na verdade, aumentar o rendimento sobre um produto ou 

serviço. 

 É interessante observar que o termo greenwash é formado pela associação de dois 

outros termos em inglês: green (verde) e whitewash – uma espécie de tinta branca barata 

aplicada na fachada de casas, e que parece ter inspirado Westerfeld. Por isso, a expressão é 

usada quando nos referimos às propagandas corporativas que tentam mascarar um fraco 

desempenho ambiental. 

 É crescente o número de empresas que buscam reconhecimento por suas “práticas 

socioambientais”, deixando a sensação de que estão cuidando de tudo, quando na verdade 

pouco conhecem sobre o assunto. O desenvolvimento de uma nova mentalidade que conceba 

produtos e serviços sustentáveis demanda visão e investimentos. Somente assim a conquista 

efetiva do reconhecimento público poderá ser lícita. 

 Ao relacionarmos o contexto com a publicidade, Coelho (2003, p. 9-12) nos aponta 

que ela cria uma relação de identidade entre consumidores e objetos, caracterizando um 

mecanismo artificial de diferenciação social que é marcado pela dimensão imaginária: “o 

consumidor se relaciona com as mercadorias como se estas fossem um prolongamento dele 

mesmo; ele se identifica com elas da mesma forma que Narciso”. A publicidade dirige-se ao 

consumidor afirmando que “os seus desejos se realizarão”, caso ele compre o produto 

oferecido, gerando o que ele chama de “momento de onipotência”, ou seja, de crença na 

capacidade de realização dos desejos. Para Coelho, que reitera uma compreensão marxista 

desses fenômenos, a alienação constitui a característica essencial que define a sociedade 

capitalista. A coisificação dos corpos e mentes dos seres humanos, assim como a 

humanização dos objetos, produzida pelo sistema publicitário, são componentes essenciais do 

exercício da hegemonia na sociedade contemporânea. Enquanto a sociedade legitima a 

publicidade, essa legitima o capitalismo através do consumo, tornando-se um aparelho 

ideológico comunicacional. Há, portanto, uma urgente necessidade de conscientização crítica, 

pois é fato que os publicitários se caracterizam como produtores de mitos, responsáveis pela 
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nossa imersão nas imagens produzidas por eles através das mercadorias. 

 Carrascoza (2004, p. 125-126) define bem essa imersão, quando sugere que cada vez 

mais o texto publicitário faz uso do discurso dionisíaco em detrimento do discurso apolíneo. 

O primeiro é marcado pela persuasão e seduz o leitor pela emoção, humor e uso de narrativas. 

O segundo fala à razão de quem lê, apoiado no racional e nos argumentos, apresentando dados 

e informações. Embora essa tendência ao uso mais frequente do discurso dionisíaco não esteja 

diretamente ligada ao tema em questão, podemos observar que seu pragmatismo persuasivo 

parece ser um campo mais fértil para o greenwashing, enquanto que o discurso apolíneo é 

mais favorável quando os argumentos são verdadeiros e têm real comprovação. 

 O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR)14 divulgou em 

2012 novas normas para a publicidade que vier a conter apelos de sustentabilidade. No artigo 

36 do código são atendidos os princípios de veracidade, exatidão, pertinência e relevância nas 

informações e indicativos ambientais contidos em publicidade institucional de produtos e 

serviços. No Anexo U (apelos de sustentabilidade), o código diz: 
 
É papel da Publicidade não apenas respeitar e distinguir, mas também contribuir 
para a formação de valores humanos e sociais éticos, responsáveis e solidários. O 
CONAR encoraja toda Publicidade que, ao exercer seu papel institucional ou de 
negócios, também pode orientar, desenvolver e estimular a sociedade objetivando 
um futuro sustentável . 
 

 Enquanto a questão do greenwashing não se regulariza por vias naturais, acredita-se 

que governos e entidades ligadas ao assunto devam agir em defesa do consumidor. 

 

 

1.3.1 Ética e greenwashing 

 

 É preciso estar alerta com relação às políticas que controlam as decisões sobre 

pesquisas e processos produtivos: crescentes cortes de financiamento por parte dos governos, 

universidades e institutos de pesquisa têm levado a ciência cada vez mais a buscar recursos 

junto a grandes corporações que, por sua vez, driblam politicamente o controle de órgãos 

reguladores e grupos de pressão da sociedade civil:  
 
A prioridade das megaempresas [...] é a valorização de suas ações, o que implica 
compromissos com grupos minúsculos de acionistas e com planilhas de prazos 
muito curtos, completamente indiferentes a entidades tão amplas como a 

                                                
14 Fonte: http://www.conar.org.br/ 
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humanidade e o planeta ou como o futuro distante. Assim, em vez de ser 
responsável, a ciência é levada a ser rentável (SEVCENCKO, 2001, p. 101). 
 

 Centenas de novas fórmulas químicas sintéticas são introduzidas no mercado a cada 

ano, em sua maioria pesticidas e produtos químicos industriais, sobre cujos efeitos a longo 

prazo nos seres humanos ou na natureza pouco se sabe. Sevcenko relata sobre pesquisas 

realizadas em diferentes partes do mundo: 
 
[...] existem cerca de cinquenta produtos que atacam o sistema endócrino, 
acumulando-se no corpo ao longo da vida e sendo transmitido de pais para filhos. 
Esses produtos estão em toda parte e são presenças banais no cotidiano das pessoas: 
detergentes, desinfetantes e outros produtos de limpeza, plásticos, sprays e assim por 
diante. [...] não apenas é patente que o meio ambiente está saturado de produtos 
tóxicos, mas o mais grave, não sabemos exatamente qual é o impacto de longo prazo 
que este quadro terá sobre a nossa espécie e as demais. Estamos no escuro, tanto 
pela amplitude como pela condição recente desses fenômenos. (SEVCENCKO, 
2001, p. 98-100) 
 

 No artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), item 4 sobre “informação”, 

consta que “todo produto deve trazer informações claras sobre sua quantidade, peso, 

composição, preço, riscos que apresenta e sobre o modo de utilizá-lo.”. Porém, estas 

informações geralmente se encontram impressas em letras minúsculas no fundo ou verso das 

embalagens e, a menos que você seja um químico especializado em fórmulas, é quase 

impossível compreender ou até mesmo pronunciar a maioria destes componentes. As 

“precauções” descritas às vezes nos dão uma pequena ideia do risco e toxicidade a que 

estamos prestes a nos submeter, e mesmo frente ao que parece “o pior dos mundos”, 

dificilmente essas informações nos impedem de comprar determinado produto, a não ser que 

o mesmo seja vasta e publicamente denunciado quanto aos seus “crimes” contra a natureza e a 

saúde. Ainda assim, é improvável que seus potenciais consumidores deixem de comprá-lo, o 

que consolida uma complexa e intrigante relação de confiança entre a indústria e o 

consumidor.  

 Giddens (1991, p. 35) utiliza o termo “sistemas peritos” quando se refere aos 

“sistemas de excelência técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos 

ambientes material e social em que vivemos hoje”. Ele afirma que conhecemos muito pouco 

dos códigos usados na maioria dos inúmeros sistemas com os quais estamos envolvidos no 

nosso dia-a-dia, e que, portanto, acabamos confiando no que ele chama de conhecimento 

perito, ou seja, “algo que não temos como ficar conferindo exaustivamente por nós mesmos”. 

O autor faz ainda uma interessante relação entre risco e confiança quando declara que “a 

experiência de segurança baseia-se geralmente num equilíbrio de confiança e risco aceitável”. 
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Quando compramos um produto, portanto, estamos confiando na autenticidade e ética dos 

sistemas peritos que, direta e indiretamente, envolvem todo seu ciclo de vida. Porém, como 

pretendo defender aqui, “toda a confiança é num certo sentido confiança cega” (GIDDENS, 

1991, p. 41). 

 Assim, recaímos na questão da ética: 
 
A ética – um código moral, que pretende ser o código moral, o único conjunto de 
preceitos harmonicamente coerentes ao qual deve obediência toda pessoa moral – 
visualiza a pluralidade de caminhos e ideais humanos como um desafio, e a 
ambivalência dos juízos morais como um estado mórbido de coisas que se deseja 
corrigir. Em toda a era moderna, o esforço dos filósofos morais visou a reduzir o 
pluralismo e eliminar a ambivalência moral. Da mesma forma como muitos homens 
e mulheres vivendo sob as condições de modernidade, a ética moderna buscou uma 
saída de predicamento em que a moralidade moderna foi lançada na prática da vida 
diária. (BAUMAN, 1997, p. 29) 
 

 Nesta prática cotidiana moderna, o esgotamento do modelo tecnicista e predatório 

tem dado frente às causas mais efetivas do planeta, o que leva o consumidor a se preocupar 

mais com seus hábitos de consumo: escolher uma determinada mercadorias nos dias de hoje 

implica em um posicionamento quanto a seus valores e princípios. Neste conflito de interesses 

entre o sistema capitalista até então conhecido e a necessidade de construir uma sociedade 

com cidadãos mais conscientes de seus deveres e direitos, o discurso verde toma conta dos 

meios de comunicação, transformando desejos e novas necessidades em demandas, que 

acabam sendo manipuladas politicamente pela sociedade de consumo através de um complexo 

jogo de sedução: 
 
A sedução é aquilo que desloca o sentido do discurso e o desvia de sua verdade. [...] 
o que desvia um discurso – o que o desloca de verdade, no sentido próprio o “seduz” 
e o torna sedutor, é a sua própria aparência, a circulação aleatória ou sem sentido, e 
isso é que é sedutor, ao passo que o sentido de um discurso nunca seduziu ninguém. 
Todo o discurso de sentido quer dar fim às aparências, eis aí seu engano e sua 
impostura. (BAUDRILLARD, 1992, p. 61) 
 

 Baudrillard (1992, p. 84-92) afirma que “a sedução nunca se detém na verdade dos 

signos mas sim no engano e no segredo”, e que “apenas os signos vazios, sem sentido, 

absurdos, elípticos e sem referências nos seduzem”. De certa forma, parece ser o que os meios 

de comunicação buscam quando fazem uso, cada vez com maior frequência, do discurso 

dionisíaco em detrimento do discurso apolíneo (CARRASCOZA, 2004, p. 125-126).  
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 Em sua palestra Experiência estética, consumo e subjetividade15, Rose de Melo 

Rocha nos alertou sobre a questão de que “a estética deve ser abordada pelo plano ético”, e 

colocou a ética como sendo o primeiro dos 5 enfrentamentos a que o consumo tende cada vez 

mais a se submeter, o que parece dar sentido aos demais enfrentamentos propostos: o sensível 

(excesso de informações e imagens), a crítica da cultura da visualidade (para onde vão as 

imagens?), a crítica da mídia (o que consumir e como consumir; quais as ideias, imagens e 

palavras que escolhemos consumir?) e o enfrentamento tecnológico (questionamento enfático 

do imperativo tecnológico; obsessão pela performance tecnológica).  

 A questão que considero aqui de extrema relevância é a suposta tendência ao 

entendimento entre práticas políticas governamentais e práticas éticas e estéticas 

mercadológicas, que pode (e deve) mudar, positivamente, o panorama ético das sociedades de 

consumo. 

 

 

1.3.2 Estética e greenwashing 
 
A ética é a simplicidade (a do desejo também), na naturalidade, de que faz parte a 
graça ingênua da jovem e seu ímpeto espontâneo. A estética é o jogo dos signos, é o 
artifício – é a sedução. Toda a ética deve resolver-se numa estética. [...] a passagem 
à estética é o elemento mais elevado a que a espécie humana pode entregar-se. 
(BAUDRILLARD, 1992, p. 131) 
 

 Uma pesquisa realizada pelo TerraChoice apontou que, desde 2009, o número de 

produtos  ditos verdes aumentou 73%, e que  95% deles cometeram pelo menos um dos “7 

pecados do greenwashing”, que são: 1. o trade-off oculto (a exemplo de empresas que 

mantém sua produção na China, com funcionários em condições sub-humanas); 2. falta de 

provas; 3. promessa vaga; 4. irrelevância; 5. mentira; 6. dos males o menor (quando o que se 

prega não condiz com o produto em si, a exemplo de um “cigarro orgânico”); 7. culto às 

falsas etiquetas (selos ou certificados internos ou dos quais ninguém nunca ouviu falar). 

Porém, a pesquisa também indica um aumento relevante dos produtos considerados “sem 

pecados”, que dobraram em número nos últimos dois anos, o que indica um avanço 

substancial da conscientização desses “pecados”. 

 O movimento Planeta Sustentável16 listou também o que considera serem os “7 sinais 

da propaganda enganosa”: 1. palavras vazias; 2. imagens sugestivas; 3. amigos imaginários 

                                                
15  Palestra proferida pela Profa. Dra. Rose de Melo Rocha, Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas de 
Consumo da ESPM-SP, no 1º Comunicon, realizado em outubro de 2011, na –SP. 
16 Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/desenvolvimento/7-sinais-propaganda-ecologica-enganosa-538796.shtml 
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(selos ou certificados dos quais ninguém nunca ouviu falar); 4. relativo, mas não absoluto (o 

famoso “não é totalmente, mas não deixa de ser”); 5. falta de credibilidade; 6. linguagem 

hermética; 7. fala, mas não prova. 

 Apesar das crescentes denúncias, o conceito de verde segue sendo sequestrado pelos 

interesses políticos e econômicos privados, que passam a agregar atributos ecoeficientes17 nas 

embalagens e em suas campanhas, sugerindo ao consumidor o que é ou não ecológico ou 

sustentável. Se hoje observarmos as gôndolas de um supermercado, veremos um mar de 

marcas e embalagens fazendo uso da cor, do signo e do discurso verdes de alguma forma, 

com o intuito de atribuir conotações ambientalmente responsáveis, ou que assim deveriam ser. 

São uma infinidade de atributos verdes que brotam, muitas vezes do nada, apregoando uma 

súbita preocupação com o consumidor e o futuro do planeta.  

 O que podemos concluir é que o verde tornou-se uma signo impreciso. Seu efeito 

visual e conceitual tem sido intensamente explorado pelo marketing, que se autointitula 

marketing verde – assim como o design verde, a arquitetura verde, a energia verde e toda a 

indústria verde que, bem ou mal, vem especulando sobre as propriedades supostamente 

responsáveis de produtos e serviços. 

 

 

1.3.3 O caso Bombril: um exemplo de greenwashing em embalagem 

 

 Depois de mais de 60 anos no mercado, a Bombril relançou, com nova embalagem, 

seu produto mais conhecido pelas donas de casa, e que leva o mesmo nome da empresa. 

Desde seu surgimento, a palavra “bombril” configura uma metonímia para “palha de aço” ou 

“lã de aço”. O produto, nacionalmente famoso por garantir ao consumidor ter 1001 utilidades, 

agora diz também ser 100% ecológico, e até ganhou um sobrenome: Bombril ECO. Para 

muitos críticos e ambientalistas, a empresa não consegue provar que ele é de fato 100% 

ecológico, apesar da ampla e milionária campanha intitulada "Bombril dá de 1001 a zero nos 

inimigos da natureza", que chegou a custar R$ 30 milhões. Quando questionada em entrevista 

pela Revista Galileu, a própria empresa alega que o produto em si não mudou em nada:  
 
O BomBril ECO é o mesmo produto lançado há mais de 60 anos. Tendo em vista a 
movimentação do mercado em relação ao tema sustentabilidade, a empresa decidiu 
comunicar os atributos ecológicos para o consumidor. Trata-se do lançamento do 

                                                
17 A ecoeficiência pode ser obtida através da união entre o fornecimento de bens e serviços sustentáveis a preços competitivos que satisfaçam 
as necessidades humanas, e assim, promover a redução dos impactos ambientais e de consumo de recursos naturais. Fonte: Instituto Akatu – 
www.akatu.com.br. 
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conceito sustentável. O que mudou foi o layout da embalagem que agora traz a 
palavra ‘ECO’ estampada em um ícone de folha para que os consumidores associem 
rapidamente o posicionamento da empresa. (Revista GALILEU, por Felipe Pontes, 
18 de junho de 2010)  

 
  Figura 1: Quadro evolutivo das embalagens de palha de aço Bombril. 

 
 A questão vai muito além da simples composição do produto em si. Em um dos 

vídeos da campanha, intitulado “Biodesagradável” – adjetivo direcionado à concorrente 

esponja sintética, que supostamente levaria mais de 100 anos para desaparecer na natureza – o 

consagrado garoto propaganda Carlos Moreno nos “ensina” que o Bombril, depois de usado, 

“enferruja, vira pó e some” na natureza em 30 dias, não agredindo o meio ambiente. Ao 

contrário dos metais pesados, o minério de ferro que compõe o produto de fato não chega a 

causar problemas ao ambiente ou à saúde quando se dissolve, o que pode caracterizar um 

descarte ecológico. Porém, para ser um produto 100% ecológico, todo o seu ciclo de vida 

deveria ser sustentável, o que inclui a extração, fabricação, transporte, uso e descarte não só 

do produto em si, mas também de sua embalagem. No entanto: o aço vem do minério de ferro, 

um recurso natural que não é renovável; a extração dessa matéria-prima e todo o seu processo 

industrial causam uma série de impactos ambientais, como poluição e desmatamento; e sua 

embalagem é de plástico derivado do petróleo, que também é matéria-prima não renovável.  

Não parece concebível que qualquer produto industrializado venha a ser 100% ecológico nos 

dias de hoje. 

 O Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) acabou por 

suspender a campanha da Bombril, acolhendo os argumentos das concorrentes 3M e Bettanin 

de que estariam tendo suas imagens afetadas. Em nota, a 3M alega ter recorrido ao Conar 

porque entende que a campanha da Bombril poderia suscitar no consumidor uma incorreta 

interpretação sobre o tema relacionado com o meio ambiente, ao utilizar informações de 

caráter subjetivo e sem nenhuma comprovação. 
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 Figura 2: Campanha da Bombril intitulada “Biodesagradável” 

“Bombril é feito de aço, e é muito mais higiênico. Depois que a senhora usa, ele 
enferruja, vira pó e some. Já as esponjas, não dão brilho, juntam um monte de 
bactérias, e o pior, poluem o meio ambiente, argh! São “biodesagradáveis” (risos). 
Só o Bombril é amigo da natureza, da sua casa, da sua saúde, e do nosso país – 
slogan: 100% ecológico. 100% Brasil. (fala de Carlos Moreno no vídeo da 
campanha intitulada “Biodesagradável”) 
 

 Curiosamente, o Conar não questionou a Bombril sobre a questão “ecológica” da 

campanha, se atendo apenas ao tratamento dispensado aos fabricantes de esponjas sintéticas 

concorrentes. Mais curioso ainda é o fato de que a própria Bombril é também fabricante 

dessas mesmas esponjas sintéticas, oferecendo ao consumidor 6 diferentes tipos em seu 

portfólio de produtos. Seu lançamento mais recente é uma “esponja ecológica”, que a empresa 

diz ser feita de fibras naturais e outras matérias-primas renováveis derivadas da soja, com cola 

à base de água, livre de derivados do petróleo18. Essa nova esponja faz parte de uma linha de 

produtos recentemente lançada pela empresa, a Ecobril, que promete “manter a sua 

consciência limpa”, oferecendo “soluções sustentáveis que respeitam a biodiversidade”.   

 Não parece haver dúvidas de que a Bombril tem investido muito nas questões de 

sustentabilidade, mas fica claro também que a empresa não pretende medir esforços para 

ganhar uma maior fatia do mercado. Não há como dimensionar o quanto uma esponja de aço 

Bombril ECO equivale a uma esponja sintética comum ou vice versa, o que dependeria de 

variáveis como tipo e frequência de uso, mas no vídeo da campanha podemos ver uma pilha 

de esponjas sintéticas usadas e maltrapilhas ao lado de um único pacote de Bombril, o que não 

                                                
18 Fonte: http://www.bombril.com/produtos/produtoInterna.aspx?id=1527 
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parece configurar uma equivalência plausível de uso. Campanha e embalagem não dizem ao 

consumidor se o produto em si mudou ou melhorou, mas sugerem nitidamente ser uma nova 

versão da já conhecida “palha de aço”, quando na verdade trata-se do mesmo produto de 

sempre. Após seu uso, a esponja de aço se desintegra, mas não some como sugerido na 

campanha: o minério vira pó mas continua lá, apesar de agora não mais visível aos nossos 

olhos, fato comprovado pela Lei da Conservação das Massas, ou Lei de Lavoisier19, que 

afirma que “na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma” (LAVOISIER, 

1785). Até mesmo a suposta folha verde  que serve de base para a palavra “ECO” em 

destaque na embalagem, é um signo que nada tem em comum com qualquer elemento do 

produto ou da embalagem em si, e seu único objetivo parece ser o de levar o imaginário do 

consumidor à natureza, como se essa atestasse tal manobra mercadológica por meio de sua 

mais eloquente assinatura. 

 A designação “esponja de aço”, a despeito de “palha de aço” ou “lã de aço”, já foi 

uma mudança estratégica para combater a concorrente “esponja sintética” tempos atrás, 

quando esta entrou em cena com a promessa de não danificar o Teflon20 (outro caso de 

metonímia, desta vez referente ao politetrafluoretileno), já que os consumidores não 

precisavam – e nem podiam mais – ariar as panelas como antes. Hoje, a nova embalagem traz 

por escrito informações como “muito mais higiênica”, “não acumula bactérias”, “produto 

degradável”, “embalagem reciclável”, “proteja seu meio ambiente”, “já nasceu ecológico”, 

“faça a sua parte”, entre outras, que levam o consumidor a acreditar que, usando esse “novo” 

Bombril, ele estará agindo de forma mais ecologicamente correta e 100% garantida, o que não 

deixa de ser uma falácia. 

 “Os mapas mudam com a mudança da estética” (BRADBURY e McFARLANE, In: 

HARVEY, 1989, p. 33). O velho Bombril surgiu para salvar as panelas da fuligem preta e das 

crostas de alimentos que grudavam em seus interiores, mas o custo deste resgate exigia um 

certo esforço físico e condições de trabalho nada apreciados pelas donas de casa. O Teflon 

surgiu então para salvá-las desse trabalho ingrato, dando vez às esponjas sintéticas que 

prometiam então cuidar deste novo e valioso patrimônio da casa. Hoje, com panelas ultra 

modernas revestidas interna e externamente com materiais de altíssima tecnologia, lavá-las já 

não é mais aquela árdua tarefa, desconhecida até pela nova geração. A moda agora é salvar o 

planeta, e o consumidor vem dando indícios de que já busca demonstrar seus valores neste 

sentido. (Re)surge então o Bombril ECO. 

                                                
19 Fonte: http://www.brasilescola.com/quimica/lei-lavoisier.htm 
20 Teflon® é marca registrada da empresa estadunidense DuPont – http://www2.dupont.com/Teflon/en_US/index.html 
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1.4 A APROPRIAÇÃO DO VERDE E SUA RELAÇÃO COM UMA IDENTIDADE 

CULTURAL EMERGENTE 

 Para Hall (2006, p. 17-21), as velhas identidades que reinaram por tanto tempo no 

mundo social estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno dito “unificado”, processo que ele chama de “crise de identidade”. Não há mais 

estabilidade no ato de consumir, e as identidades modernas precisam se deslocar para buscar 

novos valores simbólicos que sejam congruentes com os novos conhecimentos adquiridos. 

Há, portanto, uma perda do “sentido de si” estável, também chamado de deslocamento ou 

descentralização do sujeito, que estaria relacionado à globalização e seu impacto sobre as 

identidades culturais.  
 
Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de 
tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. [...] A 
identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. 
(HALL, 2006, p. 13) 
 

 Giddens (1991, p. 45) define as sociedades modernas como “sociedades de mudança 

constante, rápida e permanente”, de alta reflexividade, nas quais “as práticas sociais são 

constantemente examinadas e reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas 

próprias práticas”. 

 O valor simbólico atribuído à cor e ao discurso verdes na comunicação de consumo 

faz emergir os sentidos implícitos e explícitos de um novo movimento social, entendido aqui 

como ambientalismo, que tem na defesa do meio ambiente sua principal preocupação. Mesmo 

o ambientalismo não deixa de transformar desejos e novas necessidades em demandas, que 

acabam sendo novamente manipuladas pela sociedade de consumo. Seguindo este raciocínio, 

Bauman (2008, p. 126) nos explica que 
 
[...] novas necessidades exigem novas mercadorias, que por sua vez exigem novas 
necessidades e desejos; o advento do consumismo augura uma era de obsolescência 
embutida dos bens oferecidos no mercado e assinala um aumento espetacular na 
indústria da remoção do lixo (BAUMAN, 2008, p. 126). 
 

 García Canclini (2010, p. 59) afirma que “uma zona propícia para comprovar que o 

senso comum não coincide com o bom senso é o consumo” pois, segundo ele, podemos 

facilmente observar uma “desqualificação moral e intelectual atribuída ao ato de consumir, 

que estaria associado a gastos inúteis e compulsões irracionais”. O autor nos informa que, 

segundo psicólogos, condutas ansiosas e obsessivas de consumo podem ter origem numa 
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insatisfação profunda, gerando angústia e vazio crônicos. 

 Neste “campo minado” por condições desfavoráveis à fixação de identidades 

culturais sólidas, há alguns indícios de que as causas ambientais já fazem parte das estruturas 

das identidades emergentes. Uma pesquisa sobre os jovens brasileiros e o consumo 

sustentável21, realizada em 2009 pelo Instituto Akatu22 em parceria com a GfK23, concluiu que 

a necessidade de combater a degradação ambiental e a poluição estão em quarto lugar nas 

prioridades dos jovens (11%), ficando atrás das questões do combate ao crime (32%), redução 

da pobreza (27%) e melhoria das condições financeiras e de emprego (18%). A pesquisa 

indica que os jovens estão abertos a novas possibilidades, e que há uma janela de 

receptividade para ações concretas. Porém, para que isso aconteça é preciso aproveitar essa 

abertura e educar o jovem sobre “como agir”, o que aumenta ainda mais a responsabilidade 

dos meios de comunicação como coeducadores neste processo. 

 Outra pesquisa foi realizada em 2011 pela Box182424, intitulada “Sonho 

Brasileiro”25. O objetivo era ouvir a primeira geração global de brasileiros, com idade entre 

18 e 24 anos, para entender melhor seus valores, a forma como enxerga o país, os papéis que 

se propõe a desempenhar nele e os cenários futuros em que se vê atuando. Os resultados são 

bem animadores em todos os sentidos, mostrando um jovem “sonhador”, que acredita no 

Brasil (76%) e que tem orgulho de ser brasileiro (89%). A pesquisa reforça a anterior quanto a 

preocupação desse jovem no que diz respeito à formação profissional e ao emprego, e ainda 

adiciona a informação de que ele busca conciliar trabalho e felicidade. No quesito 

“reparação”, o jovem deseja “respeito e cidadania” (33%), “menos violência” (18%) e “menos 

corrupção” (11%). Com relação ao “meio ambiente”, este ficou em segundo lugar na 

prioridade do jovem, que afirma ter vontade de participar mais de projetos comunitários 

(70%), ficando atrás apenas de “cultura e arte”.  

 Avançou-se muito em temas centrais para a sustentabilidade: cresceu a percepção 

sobre a importância das questões relacionadas à poluição atmosférica e aos impactos causados 

pelo lixo. Segundo o Instituto Akatu, aliar a ânsia de informação dos jovens com a sua baixa 

rejeição a cenários ecologicamente corretos parece ser a chave para um desenvolvimento mais 

sustentável. 

                                                
21 Estilos sustentáveis de vida: resultados de uma pesquisa com jovens brasileiros. São Paulo: Instituto Akatu, 2009. 
22 O Instituto Akatu é uma organização que trabalha em prol da conscientização e mobilização do cidadão brasileiro para seu papel de 
agente transformador, enquanto consumidor, na construção da sustentabilidade da vida no planeta. – http://www.akatu.org.br/ 
23 A GfK Custom Research Brasil faz parte do grupo alemão GfK,  a quarta maior empresa de pesquisa de mercado do mundo, e é o 
principal escritório do Grupo na América Latina. 
24 A BOX1824 é uma empresa de pesquisa global focada no mapeamento de tendências e consumer insights. 
25 Fonte: http://osonhobrasileiro.com.br/ 
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 O verde, enquanto signo, adquiriu um novo valor simbólico nas gôndolas dos 

supermercados e na comunicação em todos os sentidos, e vem ajudando a mudar o 

comportamento do consumidor. Há, entretanto, um mix de desconfiança, confusão e culpa que 

o consumidor enfrenta ao se deparar com a crescente quantidade de informações com apelos 

sustentáveis. 

 Num movimento de “volta às origens”, supostamente alavancado pela saturação do 

modelo tecnicista e predatório de consumo, o capitalismo se apropria de todo este discurso 

crítico da sociedade, transformando-o novamente em mercadoria. Assim, nos vemos hoje 

voltando ao ponto de partida, e muitos slogans inseridos nos produtos e na mídia atualmente 

parecem nos afirmar isso: “leve a natureza para casa”, “do jeitinho que a vovó fazia”, “natural 

como você quer”, “igualzinho ao feito em casa”, “caipira” etc. 

 Ser verde hoje em dia virou moda, condição, quase uma obrigação. Aqueles que não 

aderirem poderão estar sujeitos à marginalização sócio cultural do mundo globalizado futuro. 

Muito embora o verde já esteja bem desgastado em seus fundamentos pós-modernos, 

enquanto não causar sintomas de cromofobia26 (enquanto cor física), ele estará na pauta das 

reuniões de marketing das empresas de todo mundo, e nos discursos (auto) afirmativos dos 

mais engajados nesta luta. Buscando nos traços de identidade deste público mais atento às 

urgências aqui colocadas, podemos facilmente encontrar uma relação entre valor e identidade 

atribuídos ao conceito do verde, que permeia a prática deste tipo de consumo, e nos leva a 

compreender melhor esta apropriação conceitual e simbólica que tem mudado, literalmente, a 

cor do cenário no mundo do varejo.  

 Acredita-se que o momento é de consolidar o caminho do presente rumo ao futuro, e 

os meios de comunicação são primordiais neste processo, à medida em que adotam práticas 

mais transparentes e éticas. Daniel Goleman (2009, p. 199) define esta tendência como 

"tempos de transparência radical", pois exige: por parte das empresas, um estrito 

compromisso com a transparência, a verdade e a clareza das informações; por parte dos 

governos, a fiscalização para evitar exageros, imprecisões e mentiras convenientes, ou uso 

inadequado dos apelos de sustentabilidade para enganar o consumidor; e por parte dos 

comunicadores, o desafio de comunicar com linguagem acessível, atraente, viva e educativa, 

contribuindo para que o consumidor se posicione como agente transformador da sociedade. 

 

 

                                                
26 David Bachelor, em seu livro intitulado Cromofobia, define o termo como sendo “o medo de ser corrompido ou contaminado pelas 
cores”, que interferiu desde a Grécia Antiga na produção cultural e intelectual do mundo ocidental. 
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1.4.1 A natureza e o consumidor através do tempo 
 
Não consumas mais do que necessitas, respeita a natureza! 
(Mahatma Gandhi)  
 

 O meio ambiente em que vivemos é uma manifestação da constante transformação da 

natureza e da sociedade humana. Porém, o que alguns estudiosos defendem é que houve, no 

decorrer da história, alguns deslocamentos relacionados à nossa forma de compreensão do que 

é natureza, e que o último deslocamento acabou gerando a atual percepção da crise ecológica 

do planeta (FONTENELLE, 2012). 

 Uma vez que a natureza não está dissociada da história da humanidade, tampouco das 

manifestações culturais que a cercam, o que podemos perceber é que, em determinado 

momento desta história, houve uma mudança na visão de mundo do homem. Questões 

ambientais tão divulgadas pelos veículos de comunicação, tais como: os desmatamentos, a 

desertificação, a perda da biodiversidade, a depleção da camada de ozônio, o efeito estufa, o 

superaquecimento global, a crise da água potável, o crescimento demográfico e a cultura 

consumista, a produção de enormes quantidades de lixo, e tantos outros, surgem pela 

autodesignação do homem como dominador da natureza. Contudo, tudo indica que nem 

sempre foi assim. 

 Na antiguidade, a relação de dependência do ser humano com a natureza originou 

muitas crenças, mitos, rituais e magia. Para cada fenômeno natural havia uma entidade 

responsável pela vida terrena. Muitos povos adotavam diversos elementos da natureza como 

deuses ou representantes de alguma divindade, a exemplo dos egípcios, que tinham uma 

oração voltada para o rio Nilo, personificando-o como responsável pela sustentação de suas 

vidas e atribuindo a ele o poder de dominação sobre a própria natureza. Os gregos, por sua 

vez, creditavam às entidades divinas a responsabilidade organizadora da vida ou da morte 

através de suas intervenções nem sempre justificáveis sobre a natureza. Fartura ou miséria 

eram creditadas ao bel prazer das divindades. 

 Na Grécia antiga, com os primeiros filósofos, a visão do homem sobre a natureza se 

tornou mais racional, deixando de lado as explicações e justificativas míticas. Os pensadores 

pré-socráticos buscavam explicações para a origem de todas as coisas a partir da natureza, 

uma vez que a consideravam genitora de todo o universo – eles queriam saber qual era o 

primeiro elemento (a arqué), a partir do qual se compõem e decompõem as demais coisas. 

Neste momento, natureza e homem eram uma única coisa. 
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Não se pode entrar duas vezes num mesmo rio. 
 (Heráclito de Éfeso)  
 

 Heráclito entendeu que, no segundo mergulho, nem o rio seria mais o mesmo, nem a 

pessoa que nele mergulhasse. Percebia a realidade como algo dinâmico, em constante 

mudança, e assim também parece caminhar a relação do ser humano com a natureza. 

 Com o tempo, o homem destituiu os poderes dos deuses sobre a natureza, passando a 

dominá-la como se ele próprio fosse divino e superior a ela. A corrida pelo poder e pelo 

dinheiro fez com que ele mudasse sua própria concepção como parte do natural. Natureza e 

homem passaram a ser duas coisas distintas. Começa então o distanciamento entre ambos. 

 Com o Renascimento, o homem se coloca no centro do universo (antropocentrismo), 

consagrando a si mesmo um poder absoluto sobre a natureza. Ciência, Matemática e Física 

passam a considerar a natureza sem alma, sem vida, mecânica e geométrica, eliminando 

qualquer resquício divino na relação homem-natureza. Também Darwin, no século XIX, com 

sua teoria evolutiva, tenta convencer a comunidade científica da ocorrência da evolução 

humana por meio da seleção natural, o que, de certa forma, reitera a crença na crescente 

superioridade do homem sobre a natureza. No final do século XIX, o grande crescimento 

mercantil e técnico desencadeado pela Segunda Revolução Industrial aponta o início da 

sociedade de consumo. De forma conveniente, a natureza é aos poucos afetivamente colocada 

de lado no conceito imaginário da sociedade de consumo, que passa a entendê-la apenas e 

indiretamente (talvez inconscientemente) como provedora infinita de seus desejos e 

necessidades, necessidades essas que transcendem o material: 
 
o consumidor atual é bastante diferente daquele de 30 anos atrás. Ele adota um estilo 
de vida com base em sua vontade de consumir e na capacidade econômica para 
sustentar seus hábitos. Desse modo, a sociedade de consumo não está relacionada 
apenas com a satisfação de necessidades; influencia também a forma como vemos o 
mundo, assim como nossa capacidade de conseguir progresso material e financeiro e 
nosso status dentro da comunidade (FAJARDO, 2010, p. 14-15). 
 

 Ao passo que a modernização simples absorveu a sociedade agrária e elaborou a 

imagem da sociedade industrial, a modernização reflexiva de Giddens (1996) abandona os 

preceitos da sociedade industrial e faz surgir uma outra realidade, ainda em fase de 

compreensão, que podemos definir nesse contexto como ambientalismo (PORTILHO, 2010, 

p. 69). O ambientalismo surge no século XX, resgatando dos povos primitivos a preocupação 

com o meio ambiente. Num primeiro momento, esse movimento é rechaçado pelas 

comunidades de consumo, que reluta a enxergar e aceitar os fatos, mas que, com a ajuda da 
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ciência e da física, vem ganhando muita moral nas estruturas sociais e empresariais da 

atualidade. 

 O Living Planet Report 2012, divulgado pela WWF – World Wildlife Fund, apresentou 

uma situação alarmante sobre as condições do consumo dos recursos naturais pelo homem. 

Apesar da abundância das riquezas naturais, a organização alerta que a humanidade supera em 

30% a capacidade do planeta em recuperá-las. Nos últimos 45 anos, a demanda por recursos 

naturais dobrou. A exploração abusiva do planeta tem provocado vários problemas: a cada 

ano desaparece uma área de floresta equivalente a duas vezes o território da Holanda, e três 

espécies animais desapareceram nos últimos dois anos. São inúmeros os relatórios e pesquisas 

que alertam e apontam o consumo como o maior responsável pela degradação supostamente 

irreversível do meio ambiente, e já não é mais possível ficar alheio aos fatos. 

 Trabalharemos aqui com a hipótese de que ainda podemos observar resquícios de 

distanciamento e também de aproximação da natureza nas diferentes gerações entrevistadas, 

buscando entender melhor quais as causas e consequências destas relações na atualidade. 

 

 

1.4.2 O estilo verde  de vida  
 
Você faz suas escolhas, e suas escolhas fazem você. 
(Steve Beckman)  
 

 É claro que todo o simbolismo que envolve o discurso verde não faz parte apenas de 

uma demagogia estrategicamente mercadológica, mas também de um novo estilo de vida que 

vem ascendendo em todo o mundo. Mas até que ponto este recente habitus é consistente o 

suficiente para definirmos tal estilo de vida como sendo de fato sustentável? 

 O conceito de habitus desenvolvido por Bourdieu nos auxilia a pensar e compreender 

os condicionamentos sociais exteriores e a subjetividade dos sujeitos. Bordieu define habitus 

como sendo “tanto um princípio gerador de práticas objetivamente classificáveis quanto seu 

próprio sistema de classificação”, sistema esse compreendido por gosto.  
 
[…] gosto é o operador prático da transmutação das coisas em sinais distintos e 
distintivos, das distribuições contínuas em oposições descontínuas; ele faz com que 
as diferenças inscritas na ordem física dos corpos tenham acesso à ordem simbólica 
das distinções significantes (BOURDIEU, 2007, p. 166). 
 

 Através do habitus, o espaço dos estilos de vida se constitui: “a identidade social 

define-se e afirma-se na diferença” (BOURDIEU, 2007, p. 164). Essa diferença é evidenciada 

por escolhas diárias, induzidas pelos “sistemas simbólicos” que Bourdieu bem define como 
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instrumentos de conhecimento e de comunicação. Ou seja, nós fazemos nossas escolhas, ao 

passo que nossa escolhas nos “fazem”. 

 Ter um estilo de vida que poderíamos classificar como verde ou sustentável ainda 

parece muito distante para a grande maioria das pessoas. Movimentos e filosofias de vida 

geralmente se atém somente a uma ou duas das três dimensões cotidianas que englobam a 

questão do estilo de vida sustentável27: casa, alimentação e transporte. É comum sabermos de 

alguém que aderiu ao uso da bicicleta como veículo de locomoção, de outrem que optou pela 

alimentação orgânica, ou de um outro que impôs a reciclagem como ordem da casa. 

Poderíamos, entretanto, chamar de vida sustentável o estilo de vida que harmoniza ecologia 

humana e ambiental de acordo com tecnologias apropriadas, economias de cooperação e 

grande empenho individual. Um estilo de vida intencional, caracterizado pela ética e 

responsabilidade pessoal para com o todo. 
 
[...] a antropo-ética compreende, assim, a esperança na completude da humanidade, 
como consciência e cidadania planetária. Compreende, por conseguinte, como toda 
ética, aspiração e vontade, mas também aposta no incerto. Ela é consciência 
individual além da individualidade. (MORIN, 2000, p. 106). 
 

 Tais ações cotidianas, concretas e voluntárias, exigem esforços diários e certo 

investimento, mas são multiplicadoras positivas e efetivas rumo à consciência planetária: 

movimento social que pretende mudar a relação de dominação do ser humano sobre a 

natureza e criar um modo de produção e de consumo respeitoso com o meio ambiente. Este 

conceito tem uma relação íntima com a compreensão cada vez mais necessária de que o 

planeta, bem como nós e todos os demais organismos vivos, traz uma história, e que essa 

história é apenas uma pequena parte do todo. 

 

 

1.4.3 Entre a intenção e a ação  

 

 Um estudo recente sobre os comportamentos do consumidor médio feito pela agência 

OgilvyEarth28, denominado Mainstream Green29, identificou o que chamou de Green Gap 

(lacuna verde), que seria a diferença entre intenções e ações efetivas dos consumidores, no 

que diz respeito a consumo e práticas sustentáveis. Centrado nos mercados norte-americano e 

                                                
27 Fonte: Estilos sustentáveis de vida: resultados de uma pesquisa com jovens brasileiros. São Paulo: Instituto Akatu, 2009. 
28 A OgilvyEarth é uma empresa de consultoria em sustentabilidade que atua sobretudo nos mercados norte-americano e chinês. Faz parte 
do grupo Ogilvy & Mather Worldwide – http://www.ogilvyearth.com/ 
29 www.ogilvyearth.com/wp-content/uploads/2011/05/OgilvyEarth_Mainstream_Green.pdf 



 

 

36 

chinês, o estudo revela que 82% dos consumidores médios americanos declaram ter boas 

intenções verdes, mas apenas 16% realmente as coloca em prática. Portanto, há 66% de 

consumidores que constituem o que eles chamaram de Middle Green: boas intenções, 

nenhuma prática. O estudo mostra ainda que 50% desses consumidores consideram o assunto 

coisa de hippie ou reservado apenas às elites, e que o preço de um produto verde é ainda seu 

principal obstáculo. O mais interessante: a frequente culpabilização utilizada pelos 

“marketeiros da sustentabilidade” para convencer o consumidor acaba funcionando às 

avessas: à medida que aumenta a pressão da culpa, o consumidor se refugia no conforto da 

ignorância, fechando-se para o tema. 

 John Elkington30, cofundador e diretor da consultoria inglesa SustainAbility, defende 

que as informações enganosas têm o potencial de prestar um enorme desserviço à causa 

ambiental, confundindo os consumidores e gerando um enorme ceticismo acerca do tema. 

Para ele, o risco de desorientação é bem significativo. 

 Além da culpa e desorientação, termos como “verde”, “sustentável” e “ecológico” 

não precisariam ser tão onipresentes, pois acabam criando um estigma que pode afastar o 

consumidor médio, que os associa a grupos sociais específicos – hippie, da elite, coisa de 

mulher. 

 A pesquisa Consumidores conscientes: o que pensam e como agem31, realizada pelo 

Instituto Akatu32, apontou que o nível médio de assimilação dos valores sustentáveis pelo 

consumidor, nas perspectivas “social”, “ambiental” e “pessoal” é semelhante, porém os 

valores do grupo são mais homogêneos na perspectiva “social”. Por outro lado, é na 

perspectiva “social” que foi encontrada a maior “distância entre intenção e gesto”, mostrada 

pela diferença entre o percentual de assimilação dos “valores” (70%) contra este mesmo 

percentual para os “comportamentos” (52%). Em outras palavras, a diferença entre teoria 

(valores e intenção) e prática (comportamento e gesto) definiu, nesse caso, o grau de 

perspectiva “social” encontrado na maior parte desse público, mostrando uma distância 

considerável entre a intenção e a ação. 

 Em outra pesquisa33 mais recente, os entrevistados foram separados em segmentos, 

de acordo com 13 atributos relacionados a comportamentos que são representativos quanto 

                                                
30 Fonte: http://www.sustainability.com/team/john-elkington 
31 Pesquisa nº 5, realizada pelo Instituto Akatu. Consumidores conscientes: o que pensam e como agem. 2005, p. 43 
32 Instituto Akatu é uma organização que trabalha em prol da conscientização e mobilização do cidadão brasileiro para seu papel de agente 
transformador, enquanto consumidor, na construção da sustentabilidade da vida no planeta. 
http://www.akatu.org.br/consumo_consciente/oque 
33 Pesquisa 2010, realizada pelo Instituto Akatu em parceria com o Instituto ETHOS – Responsabilidade Social das Empresas – Percepção 
do Consumidor Brasileiro. 2010, p. 8 
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aos tipos de consumo que impactam o próprio indivíduo e suas relações sociais, a economia e 

o meio ambiente. Eis o resultado: 

 • Conscientes 05%       adotam de 11 a 13 comportamentos 

 • Engajados 23%        adotam de 8 a 10 comportamentos 

 • Iniciantes 35%        adotam de 5 a 7 comportamentos 

 • Indiferentes 37%        adotam até 4 comportamentos 

 Esse resultado nos faz concluir que ainda é bem pequeno o nível de conscientização, 

o que consequentemente gera pouca prática por parte da maioria dos consumidores 

brasileiros. 

 Os meios de comunicação através dos quais as empresas promovem seus produtos e 

serviços junto aos consumidores tanto podem ajudar quanto atrapalhar nessa conscientização, 

dependendo da sua qualidade, intensidade e objetivos. Dados do Conselho Empresarial 

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) afirmam que 85% dos 

consumidores brasileiros não acreditam no discurso sustentável das empresas. 

 Estima-se que cada indivíduo faça cerca de 5 escolhas por minuto. Escolhemos desde 

a hora em que abrimos os olhos pela manhã até a hora em que caímos no sono à noite, e a 

maioria dessas escolhas são intuitivas ou aprendidas no decorrer da vida, através das gerações 

ou por influências externas, sem que paremos muitas vezes para pensar no porque delas. 

Escolher um estilo de vida mais coerente com as novas descobertas e urgências da 

humanidade requer certo esforço, comprometimento e vigilância diária, o que frequentemente 

resulta na perda de certas regalias da modernidade. De certa forma, parece compreensível que 

poucos estejam dispostos a abrir mão do conforto que a maioria dessas escolhas diárias nos 

proporcionam, por mais danosas que possam ser ao meio ambiente. 

 As fraldas descartáveis são um bom exemplo disso. Estima-se que uma criança usa 

cerca de 5,5 mil fraldas durante seus primeiros 2 anos de vida; essas fraldas levam uma média 

de 450 anos para se decompor nos lixões, e representam cerca de 30% do lixo mundial não 

biodegradável e 2% dos resíduos gerados numa cidade – só no município de São Paulo são 

300 toneladas diárias de fraldas descartáveis34. Isso sem contar a constante e nociva 

contaminação dos lençóis freáticos pelos dejetos humanos, disseminando doenças, e o enorme 

impacto causado pelo gel absorvente (um polieletrólito sintético denominado Poliacrilato de 

Sódio): por ter a capacidade de reter 800 vezes o seu peso em água, aumenta 

consideravelmente sua proporção residual nos aterros, que já são escassos e problemáticos. 

                                                
34 Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/conteudo_293397.shtml 
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Porém, o conforto que as fraldas descartáveis propiciam às mães de hoje se compararmos com 

as últimas gerações, é aterradoramente relevante, mesmo porque suspeita-se – e esta é a 

desculpa que todos precisavam – que as tradicionais fraldas de pano incorrem em outro 

grande prejuízo ambiental: o uso excessivo de água para lavá-las. Pelo bem ou pelo mal, ou 

até que seja criada uma solução mais plausível para este problema, é quase impensável para a 

grande maioria retornar ao uso das remotas fraldas de pano. 

 Para Vander Casaqui, o sistema de produção das mercadorias hoje tende a incorporar 

o papel do marketing antes mesmo do seu planejamento, atribuindo “necessidades” e 

“desejos” ao seu valor de troca, e ampliando assim o seu caráter mercadológico (CASAQUI, 

2008, p. 206). 
 

 
 Figura 3: Embalagem americana de fraldas descartáveis da marca Huggies. 

A fabricante de itens para bebês Huggies vende nos Estados Unidos uma fralda 
supostamente ecológica, com “ingredientes naturais”. O único ingrediente é um 
pouco de algodão orgânico em seu exterior (quantidade não especificada), e 20% do 
seu pacote é feito de materiais recicláveis. E só. Com toda essa colaboração à 
natureza, criaram uma embalagem verde, repleta de folhas e com criança sentada na 
grama. (Revista GALILEU, por Felipe Pontes, 23 de abril de 2010) 
 

 Quadros como este das fraldas descartáveis são assustadores quando tomamos 

conhecimento. Quanto mais cientes nos tornamos das coisas, mais as responsabilidades gritam 

ao nosso redor, instigando sutil e gradativamente um novo modo de fazer negócios que busca 

dar o devido valor à natureza – e, portanto, ao ser humano – e ainda obtém lucros e vantagens 

competitivas consideradas extraordinárias. Esse novo modelo de capitalismo  – conhecido 
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como capitalismo verde ou natural35 –, promete absorver o capitalismo industrial com novos 

padrões de comportamento, da mesma forma que esse último absorveu a economia agrária no 

decorrer da era industrial. Para Paul Hawken e o casal Lovins (2010, p. 1-19), esse novo 

conceito de capitalismo não apenas é possível, como também inevitável, pois o capitalismo 

industrial, tal qual o conhecemos, é uma “aberração temporária”, porque desafia sua própria 

lógica ao destruir sua maior fonte de capital, tornando-se insustentável. 

 Embora estas questões retóricas sustentáveis mal tenham entrado no curso da 

história, já vêm demonstrando um grande desgaste, dado seu extenso, desordenado e até 

“suspeito” uso pelos meios de comunicação, cujo objetivo exploratório de seus conceitos 

prossegue gerando grandes lucros às empresas. Porém, o mundo globalizado é regido pelo 

consumo, e pessoas de todas as classes sociais, até mesmo crianças, fazem constantemente 

suas escolhas frente às alternativas expostas no mercado. 

 Se a preservação de qualquer sociedade está intimamente ligada ao consumo, é 

pertinente a ideia do consumo reflexivo como agente transformador da sociedade. Se o 

consumidor só age de forma consciente quando está informado, a educação constitui a base 

desta filosofia: quando bem informado, ele entende que suas ações individuais e cotidianas de 

consumo podem tornar-se um valioso instrumento de transformação do mundo. Em 

contrapartida, quando o consumidor se vê exposto a discursos mercadológicos pintados de 

verde, ele fica vulnerável a conflitos dos mais diversos, entre eles sentimento de culpa, 

desorientação, desconfiança ou, o que é pior, uma triste e inerte apatia. 

 

 

1.4.4 Escatologia, culpa e redenção 
 
[...] a interpelação do consumidor responsável tem se dado a partir da produção de 
culpa para que o mercado possa produzir redenção como mercadoria. [...] a culpa 
produzida nesse espaço foi ressignificada a partir do novo paradigma ambiental 
(Stravakakis, 2000) que tem produzido uma visão escatológica de fim da espécie 
humana por conta do hiperconsumismo das sociedades modernas. Quando a culpa é 
ressignificada no contexto midiático-mercadológico, a ideia de fim persiste, mas é 
recoberta pela lógica de que é possível continuar consumindo desde que seja de 
empresas ambientalmente responsáveis. A escolha destas empresas, feita de forma 
individual e responsável pelos consumidores, garante que o consumo de cada um 
não provoque o fim de todos (FONTENELLE, 2012) 

 

                                                
35 Termo apresentado por Paul Hawken, Amory Lovins e L. Hunter Lovins no livro Capitalismo Natural – criando a próxima revolução 
industrial, que define capitalismo natural como um novo modo de fazer negócios através de uma visão sistêmica da sociedade e de sua 
relação com o ambiente natural. 



 

 

40 

 Bill Bryson, em seu recente livro Em casa: uma breve história da vida doméstica36, 

nos relata que nos primeiros 99% da existência dos seres humanos no planeta, as 

preocupações giravam em torno da procriação e sobrevivência, o que não era pouco para 

aquela época. Somente no último 1%, denominado por Vere Gordon Childe37 como 

Revolução Neolítica, é que descobrimos a agricultura, a irrigação, a escrita e a arquitetura, 

entre outros refinamentos que constituem hoje o que chamamos de civilização. Foi o fim dos 

povos nômades e o início da sedentarização do homo sapiens, com o surgimento de vilas e 

cidades, o cultivo agrícola e a criação de condições de armazenamento dos alimentos. Tal 

revolução continua a ser um grande mistério do desenvolvimento humano para a ciência, e 

supõe-se que a mesma teve a ver com grandes mudanças climáticas (BRYSON, 2011, 50).  

 Se adotássemos uma postura mais apocalíptica, poderíamos crer, frente ao enorme 

impacto que alguns documentários – a exemplo de Uma verdade inconveniente, estrelado por 

Al Gore38 – causam até no mais cético dos seres humanos, que estamos de fato perto do 

Apocalipse. A data de 21 de dezembro de 2012, conhecida como “Fenômeno de 2012”, foi 

considerada pelo povo maia como o final de um ciclo de 5.125 anos do Calendário de 

Contagem Longa Mesoamericano39, e compreendeu um conjunto de crenças e teorias sobre o 

fim de nossa espécie ou do próprio mundo. Vários alinhamentos astronômicos e fórmulas 

numerológicas foram relacionados com essa data, sugerindo que o planeta e seus habitantes 

pudessem sofrer uma transformação física e espiritual, e que 2012 poderia marcar o início de 

uma nova era ou o fim de todas elas. Tal ideia foi rejeitada pela comunidade científica 

internacional, mas muitas comunidades alternativas ainda acreditam na primeira das sete 

profecias maias, que diz que “nosso mundo de ódio, materialismo e medo” terminaria neste 

dia, dando lugar a um novo mundo, integrado harmonicamente com o Universo, o que 

confirmaria por fim que somos de fato parte de um todo. 

 Atualmente, o que nos parece tangível no que diz respeito às grandes mudanças em 

nosso ambiente é o aquecimento global, mas ainda há divergências entre cientistas no que diz 

respeito a essa questão. Por ocasião da Rio+20 – Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável (UNCSD) que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro em junho 

                                                
36 BRYSON, Bill.  Em casa: uma breve história da vida doméstica. Tradução Isa Maria Lando. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
37 Vere Gordon Childe (Sydney, 14 de abril de 1892 – Blue Mountains, 19 de outubro de 1957) foi um filólogo australiano que se 
especializou em arqueologia, talvez mais conhecido por suas escavações no site Neolítico de Skara Brae, em Orkney, e por suas visões 
marxistas sobre a pré-história. Foi ele quem cunhou os termos Revolução Neolítica e Revolução Urbana. 
38 An Inconvenient Truth (Uma Verdade Inconveniente em português) é um documentário de 2006 sobre mudanças climáticas, mais 
especificamente sobre o aquecimento global, dirigido por Davis Guggenheim e estrelado pelo ex-vice-presidente dos EUA Al Gore. 
39 A contagem longa é um calendário vigesimal não repetitivo, utilizado por várias culturas da Mesoamérica a partir do período pré-clássico 
tardio. É mais bem conhecido pelos registos maias nos quais foi usado este sistema, porém as inscrições mais antigas são aquelas de Chiapa 
de Corzo, anteriores à era cristã. A sua ampla difusão na área maia levou a que muitas vezes seja erradamente denominado como calendário 
maia de contagem longa. 
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deste ano –, um grupo de 18 cientistas brasileiros que nega o aquecimento global divulgou 

uma carta aberta à presidente Dilma Rousseff, sob o título Mudanças climáticas: hora de 

recobrar o bom senso, que foi extensivamente divulgada nas mídias sociais, em especial por 

aqueles interessados em negar o overbooking em nosso planeta de dimensões finitas. Para 

eles, não há evidências físicas da influência humana no clima global: 
 
A despeito de todo o sensacionalismo a respeito, não existe qualquer evidência física 
observada no mundo real que permita demonstrar que as mudanças climáticas 
globais, ocorridas desde a revolução industrial do século XVIII, sejam anômalas em 
relação às ocorridas anteriormente, no passado histórico e geológico - anomalias 
que, se ocorressem, caracterizariam a influência humana. […] A influência humana 
no clima restringe-se às cidades e seus entornos, em situações específicas de 
calmarias, sendo estes efeitos bastante conhecidos, mas sem influência em escala 
planetária.40 
 

 Ainda segundo o grupo, a hipótese “antropogênica” é um desserviço à ciência, pois 

“pressupõe a busca permanente de uma convergência entre hipóteses e evidências”. 

 Ao mesmo tempo, o relatório de 2007 do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas da ONU (IPCC) registra que as temperaturas aumentaram 0,74 ºC no período entre 

1.850 a 2.000, e que os níveis do mar subiram 0,2 metros entre 1.870 a 2.000. Com essas 

informações, um outro grupo de cientistas afirma que este é só o começo: para eles, o 

desequilíbrio climático deve trazer secas, inundações e muitas mortes. Segundo o 

climatologista Carlos Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) 

e um dos representantes brasileiros no IPCC, “mais de 99% dos pesquisadores da área 

concordam que a explicação para o que estamos vendo no mundo é a ação humana, e esse não 

é um processo reversível. A volta a uma condição anterior levaria milhares de anos.”41 

 Em março de 2012, 2.800 especialistas de todo o mundo encontraram-se em Londres 

para a conferência Planet under pressure42, na tentativa de direcionar o assunto para a 

Rio+20, que aconteceu 20 anos após a "Cúpula da Terra", realizada no Rio de Janeiro em 

1992. O objetivo era discutir como poderiam garantir prioridade para os atuais problemas 

ambientais, já que o PIB é insuficiente para medir o sucesso do desenvolvimento de um país, 

pois o bem-estar e desenvolvimento humanos não podem nele ser considerados. 

                                                
40 Matéria: Cientistas negam aquecimento global em carta à Presidente Dilma, Notícias Agrícolas, 24 de maio de 2012 – http://w w w 
.noticiasagricolas.com.br/artigos/artigos-geral/106163-cientistas-negam-aquecimento-global-emcarta-a-presidente-dilma.html 
41 Matéria: O fim dos mitos verdes. Pare tudo o que você está fazendo para salvar o planeta. REVISTA GALILEU nº 236 de março de 
2011, p. 53. São Paulo: Editora Globo, 2011. 
42 Fonte: http://www.planetunderpressure2012.net/ 
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 Em entrevista à Agência Fapesp43, a diretora da Divisão de Políticas Científicas da 

Unesco que esteve na conferência em Londres, Lidia Brito, diz que uma das grandes 

conclusões da comunidade científica do planeta é que entramos em uma nova era na tabela do 

tempo geológico da Terra, a era do Antropoceno44 – uma era de interconexões, em que 

qualquer problema ambiental ocorrido não é algo particular que atinge um único país ou 

região. "Trata-se de uma era em que o homem é a maior força a conduzir os destinos do 

planeta”, o que traz novas e claras responsabilidades para a humanidade. 
 
Vivemos em um mundo no qual a humanidade pode ter se tornado uma força 
geológica, ou seja, um fenômeno capaz de transformar a paisagem planetária. Uma 
influência tão evidente que já se discute a inclusão de mais uma época – o 
Antropoceno – na tabela do tempo geológico da Terra. No entanto, para que essa 
nova época não traga, em si, a destruição da espécie que lhe dá o nome, os seres 
humanos precisam utilizar sua capacidade intelectual para a harmonização de suas 
sociedades com os limites ambientais do planeta que as sustenta (Bruno Martini, 
doutor pelo Programa de Doutorado em Sistemas Costeiros e Oceânicos, Centro de 
Estudos do Mar, Universidade Federal do Paraná). 
 

 Muitos consideram que o Antropoceno se inicia no final do Século XVIII, no 

momento em que as atividades humanas (criação do motor a vapor, por exemplo) começaram 

a ter um impacto global mais significativo no clima da Terra e no funcionamento dos seus 

ecossistemas. Outros cientistas argumentam que esse período teve origem com o uso e testes 

de armas nucleares em 1945 e durante a Guerra Fria, e há ainda aqueles que consideram que o 

Antropoceno começa mais cedo, com o advento da agricultura e da extração de recursos da 

natureza, que evidenciariam as mudanças causadas pela tecnologia humana. Segundo esses 

especialistas, reconhecer esta “Era do Homem”, como também é designada, ajudaria a efetivar 

as mudanças necessárias ao planeta, e poderia revolucionar a forma como a humanidade 

pensa a sua presença na Terra. 

 Tudo indica que a espécie humana é plenamente dispensável para a natureza e para 

as demais espécies. Os recursos naturais, ao contrário do que é senso comum acreditar, não 

estão à disposição da espécie humana, e esse fato exige uma reorientação de visão e atitudes. 

Mas, se o mundo de fato não nos pertence, o que nos fez até então pensar o contrário? 
 
A modernidade revela-se enigmática em seu cerne e parece não haver maneira deste 
enigma poder ser “superado”. Fomos deixados com perguntas que uma vez 

                                                
43 Matéria: Desenvolvimento sustentável requer transformação também na ciência. Agência FAPESP, 13 de junho de 2012. – 
http://agencia.fapesp.br/15723 
44 O termo  Antropoceno foi cunhado pelo ecologista Eugene Stoermer, em analogia com a época anterior conhecida como Holoceno – o 
trecho de 12 mil anos da história geológica marcado pelo fim da última Idade do Gelo e a relativa estabilização do nível do mar –, mas se 
tornou popular em 2002 por Paul Crutzen, químico holandês ganhador do prêmio Nobel (1995), com seu artigo chamado Geologia da 
Humanidade, que problematiza a formação e decomposição do ozônio na atmosfera. 
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pareceram ser respostas, e devo argumentar ulteriormente que não são apenas os 
filósofos que se dão conta disto. Uma consciência geral deste fenômeno se filtra em 
ansiedades cuja pressão todos sentem. O pós modernismo tem sido associado não 
apenas com o fim da aceitação de fundamentos mas com o “fim da história”. 
(GIDDENS, 1991, p. 55) 
 

 Giddens (1990, p. 56) define historicidade como “o conhecimento sobre o passado 

como um meio de romper com ele [...] a historicidade, na verdade, nos orienta primeiramente 

para o futuro”. Neste sentido, muitos aspectos levantados neste contexto podem ser melhor 

compreendidos através do entendimento do tempo como construtor das verdades pelo uso da 

linguagem. A linguagem faz sentido justamente porque se inscreve na história (ORLANDI, 

1999, p. 25), e cada época tem suas características próprias: diversidades, convergências e 

desigualdades. Como podemos concluir, o pensamento conceitual é resultado da linguagem 

instituída através da história e, portanto, da cultura, e cujos significados ideológicos podemos 

encontrar nos discursos e interdiscursos da realidade cotidiana. 

 Fontenelle (2010, p. 215) alerta que o discurso do consumo responsável pelo meio 

ambiente começou a ganhar relevância nos últimos quinze anos, e reflete sobre esse discurso 

para compreender um “retorno ao universo da proibição social e da culpa” que, outrora 

banida da sociedade de consumo, hoje gera a redenção como nova mercadoria do sistema 

capitalista dito verde. 

 Walter Benjamin (1996, p. 288) pensou o capitalismo como a celebração de um culto 

no qual o sentimento de culpa tem um grande papel. Para ele, as “preocupações” se tornaram 

uma doença mental característica deste regime, cujos limites são impostos pelos próprios 

indivíduos, e não mais por autoridades externas que configuravam as comunidades antigas –  

o pai, o Estado ou líderes religiosos (SALECL, 2005, p. 10). Esta ideologia da autocriação e a 

percepção do “eu”, que dominam a sociedade no capitalismo tardio, vem dando cada vez mais 

espaço para um “eu coletivo”, muito melhor elaborado, mas ainda muito descrente. O 

especialista em pesquisa de mercado Ruben Hannun deu o seguinte depoimento no I Fórum 

Brasileiro de Qualidade, em 1989: 
 
Vivemos numa fase de muito risco, onde a postura mais ativa de alguns grupos de 
consumidores convive com a descrença generalizada no que se refere à qualidade de 
vida e dos bens de consumo. Hoje o diferencial de uma marca é não merecer a 
desconfiança por parte do consumidor, que não acredita ser seriamente considerado 
pelas empresas. (apud ROCHA, 2010, p. 114)  
 

 Podemos perceber uma complexidade em relação às demandas para as práticas de 

consumo ao longo da modernidade tardia, que parece se agravar na medida em que as 

responsabilidades do indivíduo aumentam, estando esse a cada dia um pouco mais consciente 
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dos fatos que o cercam. Consciência traz responsabilidades. Porém, num campo minado de 

informações dúbias, superficiais, ininteligíveis, falsas ou vagas, que prometem salvar sua pele 

e todo o planeta, mas que não demonstram claramente como, é natural que o consumidor se 

sinta angustiado e na “crise de identidade” a que Hall se refere (HALL, 2006, p. 17-21).  

 Giddens (1991, p. 53) soa um pouco apocalíptico neste contexto, principalmente 

quando discorre sobre o declínio gradual da hegemonia ocidental, mas nos faz pensar e 

entender melhor o porquê do esvaziamento de sentido que vivenciamos nesta nova era, como 

uma busca constante por uma identidade de valor que tem causado alguns distúrbios 

perturbadores e cada vez mais frequentes na sociedade globalizada. Segundo o autor, 

Nietzsche e Heiddegger convergem sobre o conceito de niilismo, vinculando a modernidade à 

ideia de que “a história pode ser identificada como uma apropriação progressiva dos 

fundamentos racionais do conhecimento [...] segundo eles, isto está expresso na noção de 

superação: a formação de novos entendimentos serve para identificar o que tem valor do que 

não tem, no estoque acumulativo de conhecimento” (GIDDENS, 1991, p. 53). Num conceito 

mais científico, niilismo – do latim nihil, que significa “nada” – está associado à 

desvalorização e morte do sentido, à ausência de finalidade e de resposta.  

 

 

1.4.5 Consciência, responsabilidade ou reflexividade? 

 

 Levando em consideração os impactos provocados pelo consumo, o consumidor 

pode, por meio de suas escolhas, maximizar os impactos positivos e minimizar os negativos 

gerados por seus atos de consumo, e desta forma contribuir para a construção de um mundo 

melhor através do seu poder de compra. Tudo indica que a compra de um produto ou serviço 

não se trata mais apenas da escolha entre preços e marcas, mas é, e será cada vez mais, uma 

questão de manifestação ideológica e cívica. Porém, Rose de Melo Rocha nos alerta que 
 
considerar o consumo lócus possível de ação cidadã não exclui, deste modo, a 
consideração de que, também a partir dele, seres podem se converter em objetos, 
subversões podem se tornar tendências culturais conformistas, singularidades podem 
se configurar mercadorias seriais, caráter pode ser convertido em comércio de 
cinismo ou bom-mocismo. (ROCHA in BACCEGA, 2008, p. 122). 
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 Buscar a consciência não parece ser, no entanto, tarefa fácil. O filósofo Platão, em 

sua Parábola da Caverna45, ilustrou como podemos nos libertar da condição de escuridão que 

nos aprisiona através da luz da verdade. Muitas discussões e debates se deram desde que a 

parábola foi escrita, pelo fato desta mostrar, de maneira tão elucidativa, o que é viver com ou 

sem consciência e que, conseguir enxergar o mundo e as pessoas como elas realmente são, 

não é possível para a grande maioria, que prefere viver iludida, enxergando apenas as 

“sombras” da realidade. Sair da obscuridade implica em dar de encontro com o desconhecido 

e com obstáculos, que tendem a nos trazer de volta para o “conforto da ilusão”. Assim, 

podemos concluir que buscar a consciência é escolher uma verdade e assumir suas 

implicações. 

 No que se refere ao consumo, como saber se estamos mesmo sendo conscientes em 

nossas escolhas, em meio a tantos artifícios e estratégias mercadológicas? Ao que parece, o 

ato de consumir de forma mais responsável poderia ser melhor atribuído à reflexividade do 

que à consciência. Alguns autores preferem usar o termo consumo responsável, como Fátima 

Portilho (2005) e Isleide Fontenelle (2010), cujo adjetivo está associado à causa e culpa. 

Existem ainda outras designações que nos remetem a conceitos próximos, como consumo 

ecológico, verde, sustentável ou ambientalmente responsável. Ao leigo, todos parecem dizer 

basicamente a mesma coisa (ou dizem pouco?), mas cabe aqui compreender melhor cada um 

deles, buscando algumas “dicas” no significado original dos termos aqui analisados: 
 

 
 Figura 4: Reprodução do Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio, 2004, 6ª edição 

                                                
45 Parábola que faz parte da obra intitulada A República – diálogo socrático escrito por Platão, filósofo grego, no século IV a.C. Todo o 
diálogo é narrado, em primeira pessoa por Sócrates, e o tema central da obra é a justiça. 
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 Ora, se ainda estamos longe da consciência plena (existe consciência não plena?) das 

questões éticas e estéticas que envolvem a sustentabilidade, no que diz respeito às práticas de 

consumo, o termo consumo consciente parece utópico e distante de nossa realidade, senão 

pretensioso demais para este momento da humanidade. Não pretendemos nos aprofundar na 

questão da consciência em si – pois teríamos que recorrer aos campos da filosofia e da 

psicanálise, o que fugiria muito do foco deste trabalho –, mas arriscamos propor que a 

consciência, no caso do consumo, parece estar muito além do limitado alcance do consumidor 

contemporâneo, e ainda dependente de muito esforço da ciência e da política para que o 

quadro geral seja favorável ao termo. Em contrapartida, o termo reflexividade adotado por 

Giddens (1991, p. 43-51), parece ser mais um caminho do que um destino, mais reticências 

do que ponto final: 
 
Estamos em grande parte num mundo que é inteiramente constituído através de 
conhecimento reflexivamente aplicado, mas onde, ao mesmo tempo, não podemos 
nunca estar seguros de que qualquer elemento dado deste conhecimento não será 
revisto. [...] Em ciência, nada é certo, e nada pode ser provado, ainda que o 
empenho científico nos forneça a maior parte de informação digna de confiança 
sobre o mundo a que podemos aspirar. No coração do mundo da ciência sólida, a 
modernidade vagueia livre. (GIDDENS, 1991, p. 46) 
 

 Em resumo, o consumo que se pretende consciente parece depender da ciência que se 

redescobre a cada dia numa constante busca por “verdades”, e portanto deveria exigir do 

consumidor o hábito de  refletir criticamente, mais do que colecionar informações pré-

estabelecidas e propagadas pelos meios de comunicação. Neste sentido, reitero aqui a 

afirmação de Canclini (2010, p. 59-73), quando diz que “o consumo serve para pensar” e 

assume que “não é a estrutura do meio a responsável pela causa do achatamento cultural e da 

desativação política”, mas que “as possibilidades de interação e de promover a reflexão crítica 

destes instrumentos têm sido muitas vezes demonstradas, ainda que em micro experiências, de 

baixa eficácia para as massas”. Canclini sugere que o entrave para o exercício refletido da 

cidadania se dá por conta do “jogo pretensamente livre, ou seja, feroz, das forças do 

mercado”. 

 O consumo reflexivo é próprio da modernidade tardia e pode emergir na medida em 

que há uma circulação de informações jamais experimentada e que, se por um lado encobre os 

interesses perversos do mercado, por outro abre as possibilidades de tensão, confronto e 

debate por parte dos cidadãos – leigos, em especial – com a presença crescente e significativa 

das redes sociais. 
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1.4.6 Socialização do poder e o exercício da cidadania – a Cidadania Planetária 

 

 É comum separarmos “natureza” e “ser humano” em conceitos díspares, mas o fato é 

que o “ser humano” é também parte da “natureza”. Outro erro comum é ouvirmos que “o 

aquecimento global irá acabar com o planeta”, quando, na verdade, o extermínio será da 

biodiversidade que nele reside, o que inclui a nós, seres humanos, pois somos apenas uma das 

inúmeras espécies do bioma46. No passado, a temperatura da Terra já variou mais do que as 

piores previsões dos cientistas da atualidade – na época dos dinossauros o planeta chegou a 

ser 8 ºC mais quente do que agora, e ele vem continuamente se adaptando e se transformando 

ao longo de bilhões de anos47. Tais “equívocos” de repetição histórica são frutos de um senso 

comum instituído ao longo de muitos anos pela civilização industrial, através da classe 

dominante, e que parecem ter colocado a nossa espécie, mesmo que de forma irracional ou 

inconsciente, em um lugar privilegiado e intangível. Esta posição ilusória pode estar 

relacionada com décadas de práticas industriais extrativistas fora de controle, alimentadas 

pelo capitalismo industrial, também conhecido como “capitalismo selvagem”.48 

 Giddens define as consequências degradantes ao ser humano, causadas pelo trabalho 

industrial,  como “o lado sombrio da modernidade”: 
 
o desenvolvimento das forças de produção teria um potencial destrutivo de larga 
escala em relação ao meio ambiente material. Preocupações ecológicas nunca 
tiveram muito espaço nas tradições de pensamento incorporadas na sociologia, e não 
é surpreendente que os sociólogos hoje encontrem dificuldade em desenvolver uma 
avaliação sistemática delas (GIDDENS, 1991, p. 17). 
 

 Contudo, o final do século 20 trouxe grandes mudanças de comportamento, entre 

elas o início do fim de nossa guerra contra o Planeta Terra, por meio de um novo modo de 

fazer negócios que busca dar o devido valor à natureza. 

 A questão da sustentabilidade vem sendo tratada pela mídia como propulsora de uma 

suposta 3ª Revolução, já que o capitalismo verde ou natural tem o meio ambiente como 

                                                
46 Bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico caracterizado de acordo com o macroclima, a fitofisionomia (aspecto da vegetação 
de um lugar), o solo e a altitude específicos. Alguns também são caracterizados de acordo com a presença ou não de fogo natural.A palavra 
bioma (de bios = vida e oma = grupo ou massa) foi usada pela primeira vez com o significado acima por Clements (ecologista norte-
americano) em 1916. Segundo ele, a definição para bioma seria, “comunidade de plantas e animais, geralmente de uma mesma formação, 
comunidade biótica”. – http://www.infoescola.com/geografia/bioma/ 
47 Dados extraídos da Revista Galileu de março de 2011, no artigo Livre-se dos mitos verdes, p. 53. 
48 Capitalismo selvagem é um termo que se refere à fase do capitalismo na época da revolução industrial (século XVIII), quando as condições 
de trabalho das classes trabalhadoras eram as mais desumanas possíveis, com um dia de trabalho de dezesseis horas. Hoje emprega-se a 
locução "capitalismo selvagem" para indicar um capitalismo de grande concorrência entre as multinacionais que dominam vários mercados 
ou países, com o apoio dos governos. Este segundo conceito também é ligado à ausência de sustentabilidade no modelo de capitalismo dos 
dias de hoje. 
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objeto estratégico e objetiva produzir mais com menos, redesenhando as lógicas industriais 

sobre um modelo que exclui o desperdício e a produção de sobras, jogando a economia a 

favor do fluxo de valores e investindo na proteção e expansão do capital natural. Em outras 

palavras, é a migração do capitalismo conhecido como selvagem para o capitalismo natural 

de Amory Lovins (2010). O professor e médico oncologista sueco Karl-Henrik Robèrt49, em 

seu livro The Natural Step, chama este movimento de “revolução silenciosa”, e atribui o fim 

da fase neoliberal do capitalismo à crise econômica mundial (ROBÈRT, 2002, p. 123). 
 
Além das crises econômica, política e climática, existe uma nova crise atormentando 
o mundo: a biocrise, que é o resultado da mistura suicida entre o ecossistema que 
garante a vida humana e a necessidade constante de expansão do capital […] A 
biocrise representa um perigo imenso à nossa sobrevivência coletiva, mas, como 
todas as crises, também apresenta aos movimentos sociais uma oportunidade 
histórica: a de expor a jugular do capitalismo, ou seja, a sua incessante e destrutiva 
necessidade de se expandir. 50 
 

 Como podemos observar, há um grande entrave em suspenso, que parece querer 

separar os dois lados de uma mesma moeda. Os mais atentos às questões globais futuras 

podem facilmente enxergar esse entrave como uma transição necessária e silenciosa. Como 

diz Orlandi (2007, p. 28), o silêncio pode conotar várias coisas, considerando que “as palavras 

são múltiplas, mas os silêncios também o são”. Sugiro, neste breve ensaio, que o silêncio a 

que Robèrt se refere traz implícito as conotações de resistência, resignação, angústia ou 

culpa, dada a importância e emergência das questões aqui envolvidas. 
 
Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a 
humanidade deve escolher o seu futuro. (...) Para chegar a este propósito, é 
imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para 
com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. 
(Preâmbulo da Carta da Terra) 
 

 Muito embora a sociedade atual valorize aspectos ligados à individualidade, as ações 

coletivas têm sido reconhecidas como propulsoras de grandes transformações culturais, 

promovendo uma consciência social dos direitos e deveres coletivos para o benefício do todo. 

Tal consciência se dá através de um maior conhecimento sobre os contextos econômicos e 

políticos mais abrangentes – convencionou-se chamar de empoderamento essa ação coletiva 

                                                
49 Karl-Henrik Robèrt, MD, PhD, cientista na área da Oncologia, Fundador da Organização Não Governamental “The Natural Step” (TNS). 
É Professor de Sustentabilidade no Blekinge Institute of Technology (BTH) e Presidente do Programa Internacional de Investigação “Real 
Change”. Esse programa foi criado pela TNS, a BTH, a Universidade de Lund na Suécia, e cinco agências suecas, entre as quais estão a 
Agência Governamental de Sistemas Inovadores, a “Environmental Protection Agency” (EPA), e a Agência Nacional de Energia.  O plano 
de atividades do Programa “Real Change”, por dez anos, recruta parceiros academicos em todo o mundo e aplica um modelo unificador para 
o desenvolvimento sustentável. 
50 Do texto original em inglês 20 Theses against green capitalism, de Tadzio Mueller e Alexis Passadakis, encontrado no livro Nowtopia de 
Chris Carlsson. Alexis é membro da ATTAC Alemanha e Tadzio faz parte do coletivo editorial Turbulence. 
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desenvolvida pelos indivíduos quando participam de espaços privilegiados de decisões, de 

consciência social dos direitos sociais. Paulo Freire define empoderamento num sentido mais 

transformador: “a pessoa, grupo ou instituição empoderada é aquela que realiza, por si 

mesma, as mudanças e ações que a levam a evoluir e se fortalecer”.51 Essa consciência 

ultrapassa a tomada de iniciativa individual de conhecimento e superação de uma situação 

particular (realidade) em que o indivíduo se encontra, até atingir a compreensão de teias 

complexas de relações sociais que informam contextos econômicos e políticos mais 

abrangentes.  

 Para Fajardo (2010, p. 20) “a politização do consumo pode ser pensada como uma 

expansão da cidadania, pois ser cidadão é fazer parte de um grupo que de alguma maneira nos 

apoia. Isso fortalece nossa identidade”. Desta forma, qualquer informação ou ação 

politicamente correta contribui para o discurso verde, transformando-o num instrumento para 

a cidadania. 

 Para entendermos melhor a questão da cidadania dentro deste contexto, é importante 

entendermos antes o conceito de “cidadania planetária”, apontado por Morin em sua obra Os 

sete saberes necessários à educação do futuro, como sendo uma “consciência individual além 

da individualidade” (MORIN, 2000, p. 106). Tal conceito tem relação íntima com a 

consciência cada vez mais necessária de que o planeta, bem como nós e todos os demais 

organismos vivos, temos uma história, e que nossa história é apenas uma parte do todo: “[…] 

não estamos no mundo; viemos do mundo. A Terra somos nós e tudo o que nela vive em 

harmonia dinâmica, compartilhando o mesmo espaço e o mesmo destino” 52. 

 Algumas das ameaças mais sérias à comunicação eficiente voltada para a 

comunidade como um todo estão relacionadas com os valores de poder, riqueza e respeito, e 

então se toca diretamente no ponto crucial desta reflexão. Enquanto o poder e a riqueza são 

historicamente inseparáveis, o respeito custa a entrar nesta relação, o que acaba por levar todo 

o sistema capitalista e de comunicação a fingir que ele está lá, mas o que vemos ainda é um 

espectro dele, e não ele em si. São muitos os casos que comprovam essa tese, como por 

exemplo o lobby do amianto para convencer-nos de que ele não é prejudicial à saúde, 

transgênicos proclamando a sustentabilidade ambiental, ou empresas de computadores 

fazendo apologia de equipamentos verdes. O mercado incorpora e então desvirtua conceitos 

que precisariam ser preservados, e produz discursos com o único objetivo de aumentar o 

                                                
51 Fonte: Centro de Referência Paulo Freire, Instituto Paulo Freire – http://www.paulofreire.org/ 
52 Fonte: Centro de Referência Paulo Freire, Instituto Paulo Freire – http://www.paulofreire.org/ 
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lucro, manipular a opinião pública e promover o processo sujo de “limpeza da imagem” de 

inúmeras empresas, indústrias, governos e parlamentares. 

 Cidadania planetária é uma expressão que designa uma série de "princípios, valores, 

atitudes e comportamentos que demonstram uma nova percepção da Terra como uma única 

comunidade” (PADILHA [et al.], 2011, p. 26). É frequentemente associada ao 

“desenvolvimento sustentável”, mas tem maior amplitude do que a econômica: é ética, 

estética e ecológica, e ultrapassa a dimensão ambiental, o que nos faz compreender que “a 

Terra é um organismo vivo e interdependente do qual fazemos parte” (PADILHA [et al.], 

2011, p. 27).  
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2 EMBALAGEM, CONSUMO E SUSTENTABILIDADE 

 

 A embalagem é uma importante ferramenta de comunicação da modernidade, que 

viabiliza e integra a sociedade atual. Sem as embalagens, vacinas e remédios não cumpririam 

seu papel na prevenção e cura de surtos e doenças. Sem as embalagens, países como o Japão e 

outras ilhas não teriam acesso a uma quantidade enorme de produtos que somente atingem 

tais destinos através de acondicionamentos devidos, passíveis de transportes longos e 

intempéries das mais variadas. Sem embalagens não nos parece possível a transformação do 

mundo globalizado e intercambiável. Não há como imaginar sequer o mundo sem as 

embalagens. Portanto, a imagem negativa que se faz genericamente da embalagem é, no 

mínimo injusta, senão equivocada. 

 

2.1 EMBALAGEM E MEIO AMBIENTE 

o desenvolvimento que satisfaz as necessidade da geração presente sem 
comprometer a capacidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias 
necessidades (RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1991, p. 46).  
 

 Este conceito de desenvolvimento sustentável foi divulgado pela primeira vez em 

1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, composta 

por ONGs e cientistas do mundo inteiro, no documento Our Common Future (Nosso Futuro 

Comum) ou Relatório Brundtland, como é mais conhecido, e desde então vem sendo usado 

por governos e empresas do mundo todo. Segundo a ex-premiê da Noruega que chefiou a 

comissão na ocasião, Gro Harlem Brundtland, o desenvolvimento sustentável ainda não foi 

implementado, e o termo sustentabilidade vem sendo sequestrado por empresas que não têm 

práticas nada sustentáveis: “mesmo que alguém inventasse outra definição, e eu ainda não vi 

isso, eles encontrariam um jeito de fazer mau uso dela” 53. 

 No que se refere à embalagem, além da questão do greenwashing, é comum 

percebermos uma visão negativa se instalando sobre seu papel na sociedade, e diversos 

formadores de opinião creditarem a ela o título de "mal necessário". Para muitos ecologistas e 

ambientalistas, a embalagem é apontada como um dos maiores vilões do meio ambiente, 

causando poluição, destruição, morte e risco para muitas espécies do nosso ecossistema. Ao 

                                                
53 Fonte: Folha de São Paulo, sábado, 7 de julho de 2012 – http://w w w 1.folha.uol.com.br/ambiente/1065497-ha-abuso-no-uso-de-
sustentabilidade-diz-criadora-dotermo.shtml 
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mesmo tempo, não há como negar a crescente importância e relevância da embalagem no 

mundo contemporâneo. Poucos de nós sabemos que o maior impacto sofrido hoje pelo meio 

ambiente diz respeito ao desperdício de alimentos, representando cerca de 40% do total de 

impacto no ciclo de vida de um produto, ao passo que a embalagem está na casa dos 3%. 

Segundo o Instituto Akatu, aproximadamente um terço de todos os alimentos comprados em 

uma casa é desperdiçado no Brasil. Com o crescimento contínuo da população mundial, a 

urbanização acelerada e o aumento da expectativa de vida das pessoas, é inevitável que no 

futuro haja ainda mais embalagens. Cresce a indústria de alimentos prontos, que promete 

garantir o sustento de todos com porções mais precisas e preservadas, evitando desperdícios, 

podendo otimizar transporte e armazenamento, e ainda reduzir o tempo de preparo na hora do 

consumo. O consumo de água também será um grande desafio para o futuro, e a embalagem 

também já é um papel importante neste sentido.  

 A embalagem é a parte do produto que o envolve, protege, identifica, informa, 

consolida sua imagem, promove, vende e ainda agrega valor. É ela que se comunica com o 

consumidor. Ela existe para atender as necessidades da sociedade – e com a sociedade se 

transforma – e vem assumindo importante papel informacional, tanto na questão ética – 

através de certificações nacionais e internacionais, participações em programas de governo, 

estratégias de marketing voltadas às questões da sustentabilidade, informações nutricionais, 

promoções, campanhas, sites, etc. – quanto física – o que engloba as características 

conhecidas hoje como  ecoeficiência54, reciclabilidade55 e biodegradabilidade56. 

 Segundo pesquisa realizadas pela GfK Custom Research para a ABRE57 (Associação 

Brasileira de Embalagem), apresentada em junho de 2008, cerca de 70% dos produtos 

existentes apresentam alguma forma de embalagem. A pesquisa aponta que 90% dos produtos 

oferecidos no supermercado não tem outro apoio de marketing ou comunicação, dependendo 

única e exclusivamente da embalagem para se comunicar com o consumidor no ponto de 

venda, numa média de 4 segundos para cada produto que entra no carrinho. A embalagem é, 

de modo geral, a primeira característica do produto a entrar em contato com o cliente em 

potencial e precisa, portanto, gerar impacto e comunicar benefícios emocionais e funcionais. 

                                                
54 A ecoeficiencia pode ser obtida através da união entre o fornecimento de bens e serviços sustentáveis a preços competitivos que satisfaçam 
as necessidades humanas, e assim, promove a redução dos impactos ambientais e de consumo de recursos naturais. 
55 A reciclabilidade é o grau de reaproveitamento de materiais beneficiados como matéria-prima para um novo produto. Muitos materiais 
podem ser reciclados e os exemplos mais comuns são o papel, o vidro, o metal e o plástico. As maiores vantagens da reciclagem são a 
minimização da utilização de fontes naturais, muitas vezes não renováveis; e a minimização da quantidade de resíduos que necessita de 
tratamento final, como aterramento, ou incineração. 
56 A biodegradabilidade é a característica de algumas substâncias químicas poderem ser usadas como substratos por  microorganismos, que 
as empregam para produzir energia por respiração celular e criar outras substâncias como  aminoácidos, novos tecidos e novos organismos. 
(fonte: Wikipédia) 
57 http://www.abre.org.br/ 
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Milhares de produtos novos são lançados anualmente no mercado, constituindo cerca de 25% 

dos itens de venda em um supermercado médio brasileiro. Pesquisa realizada pela ACNielsen 

constatou que depois de dois anos no mercado, 80% desses novos produtos simplesmente 

desaparecem das gôndolas por questões diversas, sendo as mais relevantes: marketing 

insuficiente (52%), falta de inovação (48%), e/ou por não oferecem benefícios ao consumidor 

(25%). Resumindo, a embalagem precisa ser eficiente em todos esses sentidos para promover 

a permanência e sucesso mercadológico do produto.  

 Por outro lado, pouco sabemos ainda sobre esta emergência mundial: a necessidade 

de conciliar a crescente produção de bens com a importância de restringir ao máximo o uso de 

recursos do planeta. O discurso verde se propagou desordenadamente em vários países, e aqui 

não parece ser diferente: o mercado brasileiro está apenas esquentando neste sentido e, 

consequentemente, depara-se com a falta de profissionais qualificados para desempenhar o 

papel de gestores desse assunto dentro de governos e empresas. Já é sabido que o conceito de 

economia sustentável deve ser assimilado pelas lideranças como forma de produzir e lucrar 

com o mínimo impacto ao meio ambiente, o que muitos chamam hoje de Capitalismo Verde. 

Por ocasião da Rio+20, o Le Monde Diplomatique Brasil  publicou: 
 
[…] falam da possibilidade de um “capitalismo verde”, capaz de combinar a lógica 
do lucro com a preservação ambiental. Ou melhor, buscam transformar a 
preservação ambiental numa fonte de lucro. O quadro da situação pintado pelos 
cientistas, no entanto, parece não aceitar essa tentativa de reduzir a crise a uma 
dimensão preservacionista, mantendo tudo o mais como está. Eles alertam para 
catástrofes ambientais próximas. […] Os diagnósticos variam, mas muitos estão 
concordes de que estamos trilhando um caminho sem volta, que no limite ameaça a 
existência da vida no planeta e a própria espécie humana. A curto prazo. Mas se a 
questão é tão grave, por que então esses governos não a enfrentam? A resposta é 
simples: a crise é sistêmica – ela é simultaneamente financeira, ambiental, de 
segurança alimentar, de aprofundamento da exclusão e da pobreza etc. É uma crise 
do modelo capitalista de produção e consumo. Enfrentar a crise é enfrentar os 
interesses dos principais beneficiários do atual modelo, os atuais donos do poder. 
(Le Monde Diplomatique Brasil, Ano 5 / Número 59 – junho de 2012, p. 3) 
  

 Mudanças globais caminham a passos lentos, mas já podemos colher alguns frutos 

plantados num passado recente. Selos e certificações de sustentabilidade e comércio justo 

estão sendo requisitos para a entrada de vários produtos no mercado globalizado, o que 

demonstra uma tendência ética que envolve os produtos no âmbito global. A embalagem é 

uma parte desta questão, e é ela quem carrega as informações verbais e estéticas deste novo 

conceito. A embalagem sustentável, no mundo inteiro, busca seguir a prática dos cinco R's da 

educação ambiental: Repensar os hábitos de consumo e descarte, Recusar produtos que 

prejudicam o meio ambiente, Reduzir o consumo desnecessário, Reutilizar e recuperar ao 
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máximo antes do descarte e Reciclar materiais. Há um termo recém adicionado ao 

vocabulário das práticas sustentáveis, e que diz respeito aos hábitos do consumidor: a 

preciclagem, que consiste na preocupação em diminuir a produção dos resíduos logo no ato 

da compra, ao optar por produtos mais "limpos" e orgânicos, e que utilizam embalagens mais 

ecoeficientes. Pelo ponto de vista da embalagem, essa prática reflexiva vem sendo incentivada 

por alguns supermercados das grandes capitais, através dos caixas verdes58. 

 Neste contexto de múltiplas informações, a embalagem é a imagem pública de uma 

marca, e deveria comunicar de forma rápida e eficiente os benefícios emocionais e funcionais 

do produto ao consumidor. Porém, estudos mostram que a estratégia de comunicação 

brasileira ainda é muito voltada para questões racionais como custo, orçamento, resultados 

imediatos nas vendas e rentabilidade, deixando o consumidor ainda no escuro. Segundo dados 

coletados pelo Disque-Saúde do Ministério da Saúde, cerca de 70% das pessoas consultam os 

rótulos dos alimentos ao comprar, porém, mais da metade não entende suas informações 

(FAJARDO, 2010, p. 48). 

 

 

2.1.1 O ciclo de vida da embalagem 
 
Segundo Kooijman59, em média, 49% da pega ambiental de um alimento referem-se 
ao seu plantio, cultivo, colheita e/ou processamento; 11% à distribuição; 16% ao 
resfriamento para conservação; 14% ao preparo; e apenas 10% à embalagem. Deste 
percentual, a embalagem primária participa com 7% e a de transporte com 3%. 
(Fonte: ABRE – Associação Brasileira de Embalagem) 
 

 A avaliação ou análise do ciclo de vida de um produto (ACV) compreende todo o seu 

processo de produção (incluindo a embalagem), que vai desde a extração de matérias-primas 

até sua destinação final, e tem como objetivos avaliar, identificar falhas e melhorar a relação 

deste produto com o meio ambiente, ajudando a reduzir o consumo de recursos naturais e a 

geração de resíduos. Tais ações vão desde o aproveitamento máximo de matérias primas, 

controle rigoroso na produção, eficácia na gestão de recursos, investimentos em pesquisas, 

desenvolvimento de tecnologias e processos em geral, busca de selos e certificações de 

qualidade, incentivo à logística reversa, racionalização e redução de energia, matéria prima 

não renovável e água, bem como treinamento de pessoas e apoio às comunidades. 

                                                
58 Conceito de separação do lixo no pré consumo, incentivando o consumidor a "despir" os produtos comprados das embalagens depositando-
as ao lado do caixa. Além da redução do impacto ambiental das embalagens,  todo material coletado é destinado a uma cooperativa de 
reciclagem, criando oportunidade de trabalho e geração de renda para os cooperados. 
59 Bas Kooijman é bíólogo holandês e professor de Teoria da Biologia na VU–University Amsterdam. 



 

 

55 

 Empresas como a Leão Jr. (fabricante dos produtos Matte Leão do Grupo Coca-Cola) 

e BomBril estão investindo alto neste sentido. A Leão Jr. inaugurou sua primeira fábrica 

verde na América Latina – A fábrica foi totalmente idealizada de acordo com os mais 

avançados conceitos de sustentabilidade, segue os padrões de certificação internacional 

(LEED - Leadership in Energy and Environmental Design) e é alinhada com a plataforma de 

sustentabilidade da Coca-Cola Brasil, cujo slogan é "Viva Positivamente". A BomBril acaba 

de lançar uma linha completa de produtos de limpeza ecológicos, a EcoBril60: produtos 

concentrados que oferecem maior rendimento com economia de água, energia, transporte e 

embalagem; embalagens refil, que promovem a reutilização das embalagens originais, 

diminuindo assim o descarte; embalagens recicladas e recicláveis, que proporcionam um 

maior ciclo de vida dos materiais e diminuem a exploração de recursos não renováveis; e 

certificações que atestam o respeito à biodiversidade. 

 
 Figura 5: Packshot da linha Ecobril, da marca Bombril. 

Num mundo marcado pela hipertrofia do olhar, o fundamental é que os produtos 
pareçam mais modernos, que se tornem eles mesmos manifestos de propaganda da 
modernidade que as pessoas anseiam por incorporar em seu cotidiano, pois isso lhes 
permite irradiar a autoconfiança, o otimismo e o sentimento de superioridade dos 
que vão adiante do seu tempo, abrindo caminho com espírito de aventura e alma de 
exploradores, para os que os seguem logo atrás. (SEVCENCKO, 2001, p. 68) 

 

 Também surgem novos conceitos de supermercados embasados nas questões 

sustentáveis. A exemplo de algumas redes internacionais, a Verdemar, originária de Belo 

Horizonte, já nasceu dentro deste ideal: possui sistemas de reciclagem e caixas verdes, sacolas 

feitas de bioplástico à base de cana-de-açúcar, lanchonetes orgânicas e utiliza materiais 

                                                
60 http://www.bombrileco.com.br/produtos.html 
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ecoeficientes nas embalagens de produtos da marca própria – que, mesmo preocupadas com 

as questões ambientais, não deixam de ser atraentes e funcionais. 

 A cada dia mais e mais empresas têm se conscientizado sobre a importância de 

conhecer melhor a “pegada ambiental” de seus produtos, utilizando profissionais e 

ferramentas específicas no desenvolvimento de embalagens mais eficientes em todos os 

sentidos, para garantir uma “melhor qualidade de vida, para mais pessoas, por meio da 

embalagem” (slogan da WPO – World Packaging Organization). 

 Um bom exemplo de investimento no constante estudo do ciclo de vida dos produtos, 

aliado à transparência de informações nas embalagens, é da indústria de produtos naturais 

Mãe Terra. A empresa aposta alto no levantamento das informações e na divulgação da 

verdade sobre seus produtos, bem como em uma suposta educação através de seus rótulos e 

site. Obviamente, o conceito da empresa, cujo slogan é “natural de verdade”, facilita e 

encoraja sua exposição, mas sua contribuição para o entendimento da embalagem como 

aporte à educação e à cidadania é notável e sem precedentes no país. As embalagens da 

empresa trazem, no seu verso um guia indicativo com informações sobre o ciclo de vida de 

cada produto, ranqueando 7 de seus impactos ambientais, desde o plantio, produção, até a 

entrega nas lojas. São eles: energia, água, CO2 e gases poluentes, insumos e resíduos, saúde 

do solo, biodiversidade e bem-estar animal. O projeto, intitulado “Pensando Bem”, relaciona 

essas informações sobre cada produto em sua própria embalagem, e também no site da 

empresa, de forma bem didática e acessível ao consumidor.  

 

 
 Figura 6: Reprodução do site da empresa Mãe Terra 

Trabalhamos com alegria para oferecer alimentos naturais de verdade. Mas isso não 
basta. Nossa realização maior é fazer bem para as pessoas e também para o planeta. 
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Por isso, criamos o “Pensando Bem”, projeto que rastreia 7 impactos ambientais de 
diversos produtos, desde o plantio, produção, até a entrega nas lojas. Ao 
identificarmos o que está bom e que precisamos melhorar, buscamos formas de 
reduzir nosso impacto na natureza. Sabemos que não somos perfeitos, mas nos 
esforçamos para fazer a nossa parte. (Campanha Pensando Bem, Mãe Terra. 
www.maeterra/com/br/pensandobem/) 
 

 O site também dispõe de uma área reservada às crianças, intitulada “Sítio Zuretinha”, 

com dicas e jogos educativos que estimulam a educação ambiental, e traz ainda informações 

sobre os princípios nutricionais de cada produto destinado ao público infantil. 

 

 

2.1.2 Embalagem e políticas de lixo 
 
Espera mil anos e verás que será precioso até o lixo deixado atrás por uma 
civilização extinta. 
(Isaac Asimov) 
  

 A preocupação com o destino das embalagens é também pauta dos governos em todo 

o mundo. Em 2009 foi sancionada a Lei Nacional dos Resíduos Sólidos no Brasil, que 

tramitava há 20 anos no Congresso Nacional, e que estabelece responsabilidades 

compartilhadas entre governo, indústria, comércio e consumidores sobre o destino final do 

lixo. 
 
Entre os ganhos previstos para o país, está uma economia anual de R$ 8 bilhões em 
custeio de gás, que poderá ser produzido pela queima de resíduos. A legislação 
aprovada em agosto de 2010 convoca fabricantes, importadores e distribuidores de 
produtos, assim como o poder público e os cidadãos, a se adequarem às medidas 
propostas para entrar em vigor até 2014. Contudo, a lei tem em 2012 um de seus 
principais impactos na gestão dos resíduos pelas prefeituras. Aquelas que não 
tiverem até lá um plano de manejo de seus resíduos correm o risco de ficar sem 
repasse de recursos da União (O fim da mágica do lixo. Denise Ribeiro. Agência 
Envolverde, 18 de julho de 2011). 
 

 Com essa nova lei, as empresas passam a ter responsabilidades por todo o ciclo de 

vida dos seus produtos, mas o consumidor também terá que participar deste processo para que 

os resultados surtam efeito positivo em cadeia, o que parece estar ainda muito longe da 

realidade de um país como o Brasil, com problemas logísticos, econômicos e culturais tão 

diversos e complexos. A gestão de resíduos sólidos custa caro, representando o terceiro item 

nas despesas de um município de porte médio, e o primeiro de um município de porte 

pequeno. Pela nova lei, a desativação dos lixões do país deverá ser efetivada até o final de 

2014, mas acredita-se que muitas prefeituras não conseguirão cumprir esse prazo. Hoje, o 
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destino final dos resíduos sólidos gerados no país se distribuem em aterros sanitários (47,1%), 

aterros controlados (22,3%) e lixões (30,6%). 

 Segundo dados fornecidos pelo Portal Brasil61, cada brasileiro produz, em média, 1,1 

quilograma de lixo por dia, o que gera coletas diárias de 188,8 toneladas de resíduos sólidos 

no país. Em 50,8% dos municípios brasileiros, a coleta ainda tem como destino os 2.906 

lixões espalhados pelo país. No Brasil, a maior parte do lixo é composta por restos de 

alimentos, que chegam a 60%. Um desperdício alarmante que poderia ser minimizado com o 

uso de embalagens adequadas e programas de conscientização direcionados ao consumidor. 

Ações governamentais, empresariais e individuais são fundamentais na busca da 

sustentabilidade, ajudando a construir um novo sistema de gerenciamento dos resíduos 

domiciliares pós-consumo. 

 Qual, afinal, seria o melhor destino para uma embalagem ao final do seu ciclo de 

vida? Esta pergunta é muito relativa, pois depende de vários fatores que dizem respeito a cada 

produto e problemática acerca dele. 

 A reciclagem, por si só, ao contrário do que acredita o senso comum, também traz 

impactos ao meio ambiente, e só é viável através de altos investimentos público e privado. A 

limpeza prévia das embalagens descartadas pelo consumidor, transporte, lavagem, 

processamento e tratamento de afluentes, entre outras questões, acabam impactando também 

sobre todo o processo de reciclagem. Dos 97% dos resíduos sólidos domésticos recolhidos, 

apenas 12% são reciclados62 hoje no país, portanto, há muito caminho pela frente para 

justificar tais investimentos. 

 A logística reversa63 tem tudo para ser o caminho ideal, retornando e recuperando 

produtos e embalagens descartados, reduzindo o consumo de matérias-primas, reciclando, 

substituindo e reutilizando materiais, reparando e refabricando produtos (refurbishment) etc. 

Viabilizá-la requer investimento em todos os sentidos, e uma considerável participação do 

consumidor, o que caracteriza um processo lento e complexo para um país como o nosso. 

 De modo geral, a nova Lei Nacional dos Resíduos Sólidos no Brasil estabelece a 

“responsabilidade compartilhada” entre governo, indústria, comércio e consumidor final no 

gerenciamento e na gestão dos resíduos sólidos. As normas e sanções previstas em casos de 

descumprimento da lei aplicam-se às pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou 

privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração desses resíduos. Desta forma, os 
                                                
61 www.brasil.gov.br/sobre/meio-ambiente/gestao-do-lixo 
62 www.brasil.gov.br/sobre/meio-ambiente/gestao-do-lixo 
63 Área da logística que trata, genericamente, do fluxo físico de produtos, embalagens ou outros materiais, desde o ponto de consumo até ao 
local de origem. Alguns exemplos de logística reversa são o retorno das garrafas (vasilhame) e a coleta de lixos e resíduos recicláveis.  
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consumidores finais também serão responsabilizados e terão de acondicionar seu lixo de 

forma adequada para a coleta seletiva, o que constitui um caminho longo para se tornar uma 

realidade nacional. Quanto ao poder público, as prefeituras têm a responsabilidade de 

construir aterros sanitários ambientalmente adequados, onde só serão depositados resíduos 

sem qualquer possibilidade de reaproveitamento ou compostagem. Cabe à União, estados e 

municípios a elaboração de metas e planos de gestão de resíduos, que, para saírem do papel, 

deverão se submeter à aprovação do governo federal para liberação de verbas. 

  

 

2.1.3 Tendências: a embalagem do futuro 
 
O conhecimento do presente requer o conhecimento do passado que, por sua vez, 
requer o conhecimento do presente. [...] No entanto, não bastaria pensar 
corretamente o presente para ser capaz de prever o futuro. Com certeza, o estado do 
mundo presente carrega consigo, potencialmente, as situações do mundo futuro. Mas 
ele contém embriões microscópicos, que se desenvolverão, e que são ainda 
invisíveis aos nossos olhos. [...] O futuro, antes que chegue, já está lá (como mostra 
o exemplo de nossa dependência energética) ao mesmo tempo que ainda não está. 
[...] Assim, pois, o conhecimento do presente é necessário para o conhecimento do 
futuro, o qual é necessário para o conhecimento do presente. (MORIN, 2010, p. 13-
14) 
 

 Para Morin, a perspectiva sobre o presente é imprescindível para qualquer 

prospectiva: é preciso conhecer esse presente para poder vislumbrar o futuro. Ainda segundo 

o autor, “as invenções, inovações, criações técnicas, culturais e ideológicas surgem e 

modificam a evolução”, obedecendo um princípio multicausal (MORIN, 2010, p. 15). 

Portanto, é preciso acompanhar o progresso da embalagem para prospectar seu papel no 

futuro, entendendo que qualquer avanço não é mecânico nem linear, pois comporta fatores 

diversos que estão sempre se alterando. 

 Como vimos anteriormente, poucos sabem que o maior impacto que o meio ambiente 

sofre hoje diz respeito ao desperdício de alimentos, que representa cerca de 40% do total de 

impacto no ciclo de vida de um produto (ao passo que a embalagem representa apenas 3%), e 

que cerca de um terço dos alimentos são desperdiçados em nossas casas, caracterizando uma 

perda enorme frente ao déficit alimentar mundial. É preciso entender que a embalagem tem 

um papel importantíssimo no que se refere a esses 40% de desperdício de alimentos, e seu 

desenvolvimento – e existência – é fundamental para minimizar esse impacto e garantir 

alimentos a todos num futuro não tão distante. 



 

 

60 

 A expectativa para uma embalagem no futuro é que ela englobe características como 

beleza, praticidade, clareza nas informações e preservação do meio ambiente, e faça com que 

o consumidor se sinta atualizado, compreendido, atendido em suas necessidades, confiante e 

seguro. 
 
Consumidores cada vez mais informados e inseridos em um mundo moderno e 
dinâmico demandam produtos e serviços que ofereçam praticidade, conveniência, 
individualização, customização e adaptação às suas necessidades específicas – 
racionais e emocionais. A embalagem deve facilitar o cotidiano do consumidor e 
proporcionar mais do que benefícios funcionais específicos. Ela deve evoluir 
constantemente e responder da forma mais completa possível às novas demandas de 
consumo (Fonte: ABRE – Associação Brasileira de Embalagem). 
 

 Uma recente pesquisa promovida pelo Núcleo de Estudos em Embalagem da ESPM 

– Escola Superior de Propaganda e Marketing, em parceria com a GfK Custom Research 

Brasil, apontou alguns dados bem interessantes sobre o futuro que se espera das embalagens. 

Tendo como base de “futuro” o ano de 2025, a pesquisa mostra que a população brasileira 

tende a ser mais saudável, desde os mais jovens até os mais velhos, graças aos avanços da 

medicina e nutrição, e que as mulheres e o “olhar feminino” deverão ter cada vez mais 

influência nas escolhas de consumo. Ainda segundo a pesquisa, deverá haver uma 

preocuparão maior com saúde, fazendo com que todos fiquem mais atentos à composição de 

tudo o que consomem. Estética e beleza serão cada vez mais valorizados, e as pessoas 

buscarão mais harmonia e integração com a natureza, através de produtos que utilizem 

tecnologias limpas e fontes de energia naturais. Preservação, sustentabilidade e reciclagem 

serão questões de primeira importância para todos. A despeito do crescente uso de tecnologias 

que transcendem as barreiras sociais e geográficas, a pesquisa aponta que a família ainda será 

a grande base de valores para a sociedade. Produtos, projetados para caberem em espaços 

cada vez menores, acionados por toque, gestos, calor do corpo ou voz e acompanhando o 

ritmo do consumidor, poderão ser consumidos a qualquer hora ou em qualquer lugar.  

 Integração com a internet, customização, praticidade, porcionabilidade, 

portabilidade, fácil e racional descarte ou dissolução após o uso, tudo isso aliado ao design 

que apresentar de forma clara as informações sobre o produto, podem ser o caminho para a 

embalagem do futuro. Este é, portanto, o dado mais interessante da pesquisa no que diz 

respeito ao estudo aqui proposto: a comunicação clara e objetiva dos benefícios do produto – 

o que não deixa de ser uma comunicação direcionada à educação e cidadania – é o quesito 

mais relevante para o sucesso de uma marca, tendo sido o mais apontado tanto para a 

realidade presente quanto para a de um futuro próximo. 
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 Porém, independentemente do que se espera de uma embalagem para o futuro, é 

imperativo entendermos todos, seja governo, indústria ou o próprio consumidor, que a 

embalagem ideal daqui pra frente é aquela que diminui o impacto do produto em todo o seu 

ciclo de vida, e não aquela que apresenta por si só o menor impacto ao meio ambiente. 

 

2.2 USOS SOCIAIS DA EMBALAGEM 

Os bens são neutros, seus usos são sociais; podem ser usados como cercas ou como 
pontes. (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2009, p. 36). 
  

Mary Douglas e Baron Isherwood afirmam que “nada tem valor por si mesmo”, e 

que “o valor de cada coisa depende de seu lugar numa série de outros objetos 

complementares”. Para os autores, o consumo tem como função dar sentido, e os bens de 

consumo são comunicadores explícitos de categorias culturais e valores sociais. 

No cotidiano, é comum encontrarmos situações nas quais as pessoas tentam 

representar-se por aquilo que usam, consomem ou vestem. Os objetos de posse, ou até mesmo 

hábitos, acabam por tornar-se álibi de expressões na sociedade, incluindo ou excluindo o 

sujeito de seu entorno de convívio.  

 No caso das embalagens, seus usos sociais ultrapassam as associações 

relacionadas à escolha no ponto de venda, compra e uso indireto pelos produtos. Sua 

utilização (ou não) após o consumo dos produtos também sugere associações das mais 

diversas. Para Michel de Certeau, estas práticas constituem os usos e táticas de apropriação 

cotidiana das pessoas: 
 
O conhecimento e a simbólica impostos são o objeto de manipulações pelos 
praticantes que não seus fabricantes. A linguagem produzida por uma categoria 
social dispõe do poder de estender suas conquistas às vastas regiões do seu meio 
ambiente, “desertos” onde parece não haver nada de tão articulado, mas se vê 
prisioneira nas armadilhas de sua assimilação por um maquis de procedimentos que 
suas próprias vitórias fazem invisível ao ocupante. Por espetacular que seja, o seu 
privilégio corre o risco de ser apenas aparente, caso sirva apenas de quadro para as 
práticas teimosas, astuciosas, cotidianas que o utilizam. Aquilo que se chama de 
“vulgarização” ou “degradação” de uma cultura seria então um aspecto, caricaturado 
e parcial, da revanche que as táticas utilizadoras tomam do poder dominador da 
produção. Seja como for, o consumidor não poderia ser identificado ou qualificado 
conforme os produtos jornalísticos ou comerciais que assimila: entre eles (que deles 
se serve) e esses produtos (indícios da “ordem” que lhe é imposta), existe o 
distanciamento mais ou menos grande do uso que faz deles. (CERTEAU, 2012, p. 
90-91). 
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Certeau diz que é na atividade do reúso que encontramos uma abundância de 

oportunidades para as pessoas subverterem os rituais e representações que as instituições 

tencionam sobre elas. É comum encontrarmos nas casas das pessoas um lugarzinho específico 

– geralmente na cozinha –, em que ficam guardadas embalagens usadas, devidamente lavadas, 

prontas para a reutilização: vidros, latas, potes, bandejinhas etc. Muitas vezes o reúso se 

estende à dispensa, por meio de embalagens rígidas que acondicionam temperos, cereais, 

biscoitos ou outros alimentos. Comum também é observarmos o outro extremo desta atitude: 

a aversão à reutilização das embalagens para usos diversos, em função da associação dessa 

prática com a “pobreza”. Algumas listas intituladas “ser pobre é...” circulam pela internet, 

relacionando uma série de ações que envolvem embalagens, como por exemplo: “colocar 

água para gelar na garrafa vazia de refrigerante”, “tomar água em copo de requeijão”, 

“guardar documentos em caixa de sapato”, “usar pote de sorvete para guardar feijão na 

geladeira”, entre muitas outras. O reúso caseiro e cotidiano das embalagens parece ser um 

fator mais social e cultural do que propriamente econômico, e sua prática desperta certo 

constrangimento por grande parte dos consumidores, principalmente pelos mais jovens. 

Atualmente, com as questões sustentáveis em voga, muitas ações ligadas ao 

reaproveitamento das embalagens vêm ganhando um outro sentido, aliando arte à ideia de 

salvação do planeta, geralmente com objetivo de alertar a sociedade sobre a produção e 

consumo excessivos ou indevidos. Tais manifestações são tidas como pura arte crítica, apesar 

da impureza implícita dos materiais utilizados 

 

  
Figura 7: Obra feita com latas de inseticida para ratos, do artista e fotógrafo americano Jason 
Clay Lewis, intitulada Of Mice and Mary, 2011. 

 (Fonte: http://www.jasonclaylewis.com) 
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Porém, sua contrapartida é a utilização de embalagens para fins de artesanato, que 

para muitos é considerada “coisa de pobre”, “de mau gosto” ou simplesmente “brega”. 
 

  
 

 Figura 8: Exemplo de peças de artesanato que reutilizam embalagens. 

 
No que diz respeito ao campo da produção, o poder de transformação é ainda 

pequeno, porém com potencial aparentemente ilimitado. Já existem empresas fabricando 

tecidos 100% compostos por PET (Polietileno Tereftalato) reciclado. Este mercado vem 

reaproveitando o equivalente a 39% das garrafas PET que são descartadas no Brasil, e ainda 

consegue reduzir o uso de energia elétrica e a emissão de CO2 durante a produção, sem 

mencionar outras características bem interessantes da matéria-prima em si, como alta 

reciclabilidade, baixo custo e grande durabilidade. Em 2010, a Seleção Brasileira de Futebol 

lançou sua camisa “ecologicamente correta” com este tecido, cada uma composta por oito 

garrafas PET recicladas e pesando 15% menos do que a versão utilizada na Copa do Mundo 

anterior, em 2006. Seguindo essa mesma linha, as escovas de dente da empresa americana 

Preserve são produzidas com 100% de PP (Polipropileno) reciclado e são 100% recicláveis, 

processo que, segundo a empresa, reduz água (54%), emissão de gases (64%) e energia 

elétrica (46%), entre outras façanhas. A Terracycle, cujo lemas são “supere o desperdício” e 

“elimine a ideia do lixo”, cria produtos a partir de variados tipos de materiais de difícil 

reciclabilidade. Utilizando um sistema de coleta e envio de resíduos incentivado pela 

empresa, qualquer pessoa ou comunidade pode participar, recebendo posteriormente os 

créditos diretamente em sua conta bancária. A empresa mantém convênios com grandes 

indústrias, contribuindo com suas políticas de logística reversa. 

 



 

 

64 

 
 Figura 9: Processo e produtos de upcycling oferecidos pela empresa Terracycle. 

Upcycling é ver valor em todos os aspectos do resíduo. Normalmente, um resíduo 
pode ser visto como duas coisas: o material do que ele é feito e a sua forma. Por 
exemplo, um saco de salgadinho é feito de plástico e está em forma de saco. Se um 
saco de salgadinho for upcycled os dois aspectos dele devem ser levados em 
consideração e não se pode destruir nenhuma parte dele. Da mesma forma, se um 
saco de salgadinho é derretido para ser transformado em um produto plástico, isso 
seria considerado reciclagem. (Terracycle – http://www.terracycle.com.br/pt-BR) 
 

Contudo, a embalagem é um meio, não um fim, e ela existe para suprir as 

necessidades da sociedade. A relação de produção de embalagens em uma sociedade está 

diretamente ligada ao seu desenvolvimento, ou seja, quanto mais desenvolvida é uma 

sociedade, maior é o uso que ela faz de embalagens. 

 

 

2.2.1 Consumo e embalagem: entre o simbólico e o material 
 
De um lado está a teoria higiênica ou materialista; do outro, a teoria das 
necessidades por inveja. De acordo com a primeira, nossas necessidades reais, as 
mais básicas e universais, são nossas necessidade físicas, as que temos em comum 
com o gado. Provavelmente para evitar uma abordagem grosseiramente veterinária, 
uma curiosa divisão moral aparece sob a superfície dos pensamentos da maioria dos 
economistas sobre as necessidades humanas; eles reconhecem dois tipos de 
necessidades – as espirituais e as físicas –, mas dão prioridade às físicas. Conferem à 
elas a dignidade de necessidades, enquanto degradam todas as outras demandas à 
classe das carências artificiais, falsas, luxuosas, até mesmo imorais. (DOUGLAS & 
ISHERWOOD, 2009, p. 53). 
  

Douglas e Isherwood afirmam que os bens são necessários para dar visibilidade e 

estabilidade às categorias de consumo. Para eles, “as posses materiais fornecem comida e 

abrigo”, mas também servem para estabelecer e manter relações sociais, constituindo o que 
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entendemos como valor simbólico das coisas (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2009, p. 105). 

Para ampliar este entendimento, Bourdieu nos diz que o poder simbólico das coisas é quase 

mágico, e tem a capacidade de obter o equivalente àquilo que é obtido pela força física ou 

mesmo econômica. Para ele,  trata-se de um poder invisível e imperceptível, que só pode ser 

exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sendo sujeitos, ou 

mesmo daqueles que o exercem – a classe dominante (BOURDIEU, 2011, p. 8).  

O ato de consumir é motivado, em grande medida, pelo olhar que estimula e atribui 

significados aos produtos, contando com a grande ajuda de embalagens com design primoroso 

e campanhas publicitárias geniais. Considera-se aqui que o design, como produto da cultura à 

qual pertence o produtor de significados, influencia a vida das pessoas, participando assim da 

composição de seu universo simbólico e material. A embalagem, além de representar os 

atributos funcionais de um produto, representa também valores e significados que são 

construídos socialmente. Um bom exemplo do poder simbólico atribuído às embalagens vem 

da mesma empresa que trabalha de forma impecável o design de seus produtos, bem como 

toda sua comunicação institucional: a Apple Computer Inc. Na biografia póstuma do mentor 

da Apple, Steve Jobs (Steve Jobs – A biografia), escrita por Walter Isaacson, o empresário 

discorre, em entrevista ao escritor, sobre o importante papel das embalagens: "quando você 

abre uma caixa de um iPhone ou iPad, queremos que a experiência tátil defina o tom de como 

você percebe o produto" 
 

 
 

 Figura 10: Embalagens da Apple. 
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“Mike Markkula, muito cedo, tinha ensinado Jobs a imputar - compreender que as 
pessoas julgam, sim, um livro pela capa - e, portanto, assegurar-se de que todos os 
atavios e embalagens da Apple sinalizassem que lá dentro havia uma bela gema. 
Seja um iPod Mini, seja um MacBookPro, os clientes da Apple conhecem a 
sensação de abrir uma caixa bem-feita e encontrar o produto acondicionado de um 
jeito convidativo." (Trecho do livro Steve Jobs – A biografia, de Walter Isaacson) 
 

 A abertura de uma embalagem pode, de fato, ser um ritual, como sugere o designer 

da Apple Johnatan Ive: "adoro o processo de desempacotar uma coisa. Projeta-se um ritual de 

desempacotamento, para que o produto pareça especial. Embalar pode ser teatro, pode criar 

uma história". De acordo com o site NetworkWorld64, a Apple tem uma sala secreta à qual 

alguns poucos funcionários têm acesso, onde se realizam centenas de testes do unboxing 

(desempacotamento) de seus produtos: 
 
Durante meses, designers de embalagens vão à sala para executar uma das tarefas 
mais simples do mundo: abrir caixas. Em um dos casos que ilustra bem a atenção ao 
processo, centenas de caixas de iPods foram colocadas em cima da mesa, para que 
os designers determinassem qual delas evocaria o emocional desejado durante o 
processo de abertura da embalagem. Os designers testaram diversos tipos de setas, 
cores e fitas, a fim de mostrar ao consumidor onde ele deveria puxar o adesivo 
invisível que mantinha a caixa do iPod fechada. Eles só sairiam dali com a solução 
perfeita. Tudo é pensado, até mesmo para facilitar o transporte das muitas caixas que 
são despachadas para o mundo inteiro. (Fonte: http://macmagazine.com.br) 
 

 Existem outros exemplos de embalagens que proporcionam o que o profissional de 

design costuma chamar de “experiência”. A empresa inglesa Method Home revolucionou o 

mercado de produtos de limpeza, ao contratar um dos mais excêntricos e renomados designers 

de produto para desenvolver suas embalagens: Karim Rashid65. O design das embalagens 

Method causou enorme impacto no mercado, e colocou os produtos da marca em uma nova 

categoria, a de cosméticos para casa, fazendo com que o consumidor não quisesse mais seus 

produtos de limpeza dentro dos armários, pelo contrário: agora se tornaram objetos de status, 

bom gosto, e ainda apresentam características que os configuram como eco-friendly. 

                                                
64 NetworkWorld é uma publicação semanal especializada em TI, localizada em Massachusetts, USA. – http://www.networkworld.com/ 
65 Karim Rashid é um famoso designer industrial nascido no Cairo, Egito, e radicado em Nova York. Karim é, na verdade, um artista em prol 
da arte utilitária e democrática. Seu estilo inconfundível, marcado por modernas curvas e contagiante bom humor, está presente em 
construções arquitetônicas, móveis, roupas, celulares, eletrodomésticos e objetos que criou para grandes marcas, como Edra, Prada, Armani, 
Yahoo, Black & Decker e Toshiba. Segundo ele, o design não trata de formas, mas de crítica cultural e de uma transformação gradual da 
sociedade. É nesse contexto que o plástico, material do século XXI, versátil por definição e que encerra em si inúmeras oportunidades de ser, 
torna-se seu material preferido e também uma marca do seu trabalho. – http://www.karimrashid.com/ 
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 Figura 11: Embalagens da empresa norte-americana Method. 

Seus componentes atóxicos e ecológicos demandaram uma solução sustentável de 
embalagem. Algumas garrafas já são feitas de material 100% reciclado que em breve 
estará em toda sua linha de produtos. Todos os materiais da Method são 
biodegradáveis ou podem ser reciclados depois de utilizados. Os plásticos reciclados 
podem apresentar pequenas imperfeições de cor, mas essas imperfeições podem ser 
acrescidas como parte do design do produto, atribuindo valor. Toda embalagem tem 
um presente, passado e futuro e a Method está atenta a isso.  
(Fonte: http://embalagemsustentavel.com.br) 
 

 É comum ouvirmos alguém comentar que comprou algo “pela embalagem”. É fato 

que somente a embalagem não irá garantir a recompra, caso o produto não se equipare aos 

atributos auferidos por ela. Nos dois casos acima relatados, a “experiência” da embalagem é 

congruente com o produto oferecido, caracterizando o sucesso do conjunto. Porém, um 

produto de limpeza não precisa ser belo, tampouco um tablet requer uma embalagem incrível, 

mas em ambos os casos citados a compra implica em um investimento maior, em comparação 

com a de produtos oferecidos pela concorrência comum, o que os torna objetos de desejo para 

a maioria e símbolos de diferenciação para aqueles com maior poder de compra. 

 

 

2.2.2 Embalagem e politização pelo consumo 
 
“Nosso ato de consumo deve ser um ato político, um ato em que exercitamos a 
democracia”, disse o professor Morishita. “O poder do consumidor é exercido antes 
mesmo da realização efetiva da compra, com a escolha de produtos e serviços 
confeccionados com princípios de preocupação com o bem estar do planeta e da 
sociedade”. Segundo o professor, o consumo talvez seja um dos momentos políticos 
mais importantes dentro de uma sociedade. “Se, no ato de consumir, pensarmos e 
procurarmos atender o bem estar de todos, podemos sim, como consumidores, criar 
um movimento que caminha para uma nova democracia, onde todos são 
valorizados”.66 

 

                                                
66 Entrevista do professor de direito do consumidor Ricardo Morishita para o artigo Qual o papel do consumidor em tempos de imediatismo, 
publicado pelo Instituto Akatu em 05 de abril de 2011. 
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 Fátima Portilho levanta a hipótese de que a emergência da questão relativa ao 

impacto ambiental causado pelos atuais padrões de consumo ocorreu a partir de uma espécie 

de “deslocamento” da percepção, discurso e definição da problemática ambiental, que antes 

era atribuída ao crescimento demográfico. Esta visão estreita do problema fazia recair a culpa 

pela depleção dos recursos naturais do planeta aos países em desenvolvimento. Em 1972, com 

a Conferência de Estocolmo, esses países conseguiram apontar que os principais responsáveis 

pela crise ambiental eram, na verdade, as nações industrializadas, vorazes consumidoras de 

recursos naturais e energia, além de grandes poluidoras do planeta. Por ocasião da Rio92, 

outro deslocamento surgiu a partir dos debates sobre as relações entre estilo de vida, práticas 

de consumo e problemas ambientais globais, “o que acarretou uma segunda mudança no 

discurso dominante, cujo foco passou dos problemas ambientais causados pela produção para 

os problemas ambientais causados pelo consumo” (PORTILHO, 2005, p. 2). 

 As três visões nos parecem aqui pertinentes e inerentes à crise ambiental: explosão 

demográfica, produção excessiva e consumo desenfreado. São causas que se inter-relacionam 

e que vêm levando à bancarrota os recursos do planeta e todo o nosso ecossistema. Porém, 

ganhando relevância e nova dimensão, o tema agora está na agenda político-ambiental do 

mundo todo, e especialistas, autoridades, políticos e organizações ambientalistas já 

consideram que os indivíduos comuns são co-responsáveis pelo agravamento da crise 

ambiental. 
 
Atividades simples e cotidianas como ‘ir às compras’ – de bens considerados 
básicos ou de itens considerados luxuosos – começaram a ser vistas como 
comportamentos e escolhas que afetam a qualidade do meio ambiente. O 
consumidor verde foi amplamente definido como aquele que, além da variável 
qualidade/preço, inclui em seu “poder de escolha”, a variável ambiental, preferindo 
produtos que não agridam ou sejam percebidos como não agressivos ao meio 
ambiente. (PORTILHO, 2005, p. 3) 
  

 Entretanto, Portilho alerta sobre a armadilha estratégica articulada ao conceito de 

“comprar um futuro melhor”, com o Estado transferindo sua responsabilidade para o mercado 

através de auto-regulação, e ambos – Estado e mercado –, atribuindo ao consumidor a 

responsabilidade por suas escolhas de consumo. No entanto, pesquisas mostram que esse 

consumidor ainda tem uma fraca articulação frente à responsabilidade ambiental: sua pouca 

consciência nesse sentido estaria vinculada ao baixo nível de conhecimento sobre o assunto. 

 A comunicação é a chave para a mudança de comportamento das sociedades de 

consumo. O consumidor brasileiro, de modo geral, ainda dá muito mais importância à 

qualidade e ao preço dos produtos do que aos critérios relacionados com o meio ambiente e a 
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ação social das empresas produtoras, portanto, há um longo caminho a percorrer para que 

ocorra a alfabetização verde necessária. Os fatores que motivam a premiação ou punição de 

empresas pelo consumidor ainda variam pouco, conforme o grau de consciência e informação, 

e a rotulagem ambiental ou eco-rotulagem, séria e devidamente regulamentada, só tem a 

contribuir para o desenvolvimento adequado do mercado e a cidadania em geral. 

 É possível que, não obstante o aparente desengajamento público com a política, 

esteja em andamento um processo de cidadanização das sociedades de consumo. O consumo 

politizado vem sendo reconhecido como uma das formas mais inovadoras e crescentes de 

participação política indireta dos indivíduos, quebrando a tradicional divisão entre cidadania – 

na esfera dos bens públicos e agentes políticos –, e consumo – na esfera dos bens privados e 

agentes de mercado. 

 E qual o papel da embalagem nessa politização do consumidor? Vale lembrar que há 

estudos que comprovam que o consumidor não dissocia a embalagem de seu conteúdo, 

considerando os dois como uma entidade única e indivisível. Tal informação é importante 

para entendermos que a embalagem não “fala” por si só, mas “representa” também – e 

principalmente – o produto e a marca nela contidos. Segundo a Fundação PROCON-SP67: 
 
A embalagem do produto deve assegurar ao consumidor informações claras, 
precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as características, qualidades, 
quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros 
dados, bem como sobre os riscos que apresentam à sua saúde e segurança. 
A identificação do fabricante, importador ou distribuidor é obrigatória, assim como é 
recomendada a existência de um canal de atendimento gratuito, de forma a garantir 
que o consumidor possa esclarecer eventuais dúvidas. 68 
 

 Nem sempre esta é a realidade, bem sabemos. Mas há sinais dessa gradual 

politização dos consumidores, que cada vez mais premia ou pune empresas em função de suas 

condutas, votando com o bolso. É uma pequena fatia ainda, mas que milita, reclama, protesta, 

sai nas ruas, se conecta com outros de igual interesse, e aponta coletivamente para empresas 

que atuam de forma errada ou duvidosa. É a emergência do cidadão-consumidor.  

 

 

2.2.3  Embalagem como aporte para a educação e a cidadania 
 
Se é verdade que o gênero humano, cuja dialógica cérebro/mente não está encerrada, 
possui em si mesmo recursos criativos inesgotáveis, pode-se então vislumbrar para o 

                                                
67 Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo de São Paulo. – 
http://www.procon.sp.gov.br/ 
68 Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078compilado.htm 
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terceiro milênio a possibilidade de nova criação cujos germes e embriões foram 
trazidos pelo século XX: a cidadania terrestre. E a educação, que é ao mesmo 
tempo transmissão do antigo e abertura da mente para receber o novo, encontra-se 
no cerne dessa nova missão. (MORIN, 2000, p. 72) 
 

 A embalagem, como já mostramos no exemplo da empresa Mãe Terra, pode sim 

oferecer ao consumidor informações claras, completas e transparentes, agindo de forma 

educativa. Existem muitos outros exemplos de empresas que também estão trilhando por 

caminhos mais educativos e cidadãos, caracterizando um novo estágio da civilização humana, 

estágio esse “em que um tipo de modernização destrói outro e o modifica” (BECK, 1997, p. 

12), caracterizando a modernização reflexiva que Giddens e Beck teorizam bem. Talvez o 

maior exemplo seja a empresa Natura, que vem trabalhando esses conceitos em todas as 

frentes, oferecendo ao consumidor muito mais do que bons produtos: ela utiliza recursos e 

ativos nacionais e mãos de obra regionais, valorizando os 3 pilares da sustentabilidade – 

social, ambiental e econômico. Reconhecida internacionalmente pelos grandes investimentos 

em ações sustentáveis, a Natura tem adotado um amplo sistema de comunicação através das 

embalagens, que facilita e estimula o exercício do consumo consciente. 

 

 
 Figura 12: Sistema informacional das embalagens e refis da Natura. 

Nova linha de embalagens Natura Ekos. Baixo impacto ambiental com inspiração na 
sabedoria tradicional dos mercados populares. Natura Ekos é uma linha de produtos 
para cabelos e corpo que traz ativos da biodiversidade brasileira, comercializados 
através de relações sustentáveis com comunidades nativas locais. É uma linha que 
valoriza a sabedoria tradicional popular, trazendo para seus produtos a experiência, a 
cultura e a história dos povos que processam nossos preciosos ativos. 69 
 

 
 Figura 13: Sistema informacional dos rótulos da Natura.  

                                                
69 Fonte: Tátil Design de Ideias – http://www.abstratil.com.br 
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Os novos rótulos se desvelam e convidam a fazer uma viagem pelo mundo da marca. 
O processo de coleta e a transformação do ativo ganham espaço e reforçam uma 
realidade que a Natura conhece e valoriza. Histórias sobre os ativos são reveladas, 
ao mesmo tempo em que informações mais técnicas sobre o impacto ambiental das 
embalagens também são valorizadas. E o conteúdo não se encerra nos rótulos: links 
direcionam para outros meios de comunicação, que vão complementar as histórias 
em uma dinâmica transmídia. 70 
 

 Empresas como a Natura ainda são exemplos raros. Posicionamentos de marca e 

dinâmica de comunicação ainda estão muito estigmatizados pelos desejos do mercado, 

fazendo girar a máquina capitalista, na qual produtos e consumidores se encontram às cegas, 

sem muita intimidade. É fato que o hábito de ler os rótulos das embalagens precisa ser 

estimulado, mas antes disso, é preciso que esses rótulos sejam inteligíveis e verdadeiros, e 

somente regras instituídas pelo PROCON não são suficientes para que isso ocorra. Os 

consumidores, em geral, não sabem distinguir um plástico feito à base de petróleo de um feito 

à base de cana de açúcar ou de amido de milho, pois o assunto é complexo até mesmo para os 

especialistas, e envolve muitas particularidades sobre cada etapa do ciclo de vida desses 

materiais. 

 Em março de 2011, um grupo de mulheres integrantes de várias organizações – Via 

Campesina71, Movimento dos Trabalhadores Desempregados, Levante da Juventude e 

Intersindical –, ocuparam o pátio da empresa Braskem para protestar contra o plástico verde, 

produzido à base de cana de açúcar, alegando que este seria tão ou mais nocivo e poluidor do 

que o plástico que já conhecemos, feito à base de petróleo. Para as promotoras do protesto, 

esse novo plástico intensificaria a proliferação do monocultivo, aumentaria a transgenia, o uso 

de agrotóxicos e sua concentração na terra. A Braskem tem como meta plantar cerca de 2 

milhões de hectares de cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul, o que, segundo elas, 

inviabilizaria ainda mais a agricultura camponesa, gerando a expulsão de milhares de famílias 

da região e o aumento dos preços dos alimentos. Para o engenheiro agrônomo e ambientalista 

Luiz Jacques Saldanha, o plástico verde é o “mais novo e absurdo engodo do mercado”: 
 
o petróleo em si é um produto natural. Muitas pessoas acham que o próprio petróleo 
já é um problema. Mas não. O petróleo é um bem natural e biodegradável por ser 
metabolizável pelos seres vivos. Apesar de ter em sua composição de petróleo bruto 
a presença dos cancerígenos PAHs - aromáticos policíclicos. […] O problema do 
petróleo não está nele mesmo, está em como a indústria petroquímica tem utilizado 

                                                
70 Idem. 
71 A Via Campesina é um movimento internacional que coordena organizações camponesas de pequenos e médios agricultores, trabalhadores 
agrícolas, mulheres rurais e comunidades indígenas da Ásia, África, América e Europa. Trata-se de um movimento autônomo, pluralista, mas 
com ligações políticas e econômicas. Está formada por organizações nacionais e regionais cuja autonomia é cuidadosamente respeitada. Está 
organizada em 8 regiões: Europa do Leste, Europa do Oeste, Nordeste e Sudeste da Ásia, Sul da Ásia, América do Norte, Caribe, América 
Central, América do Sul e África.  
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aquilo que lhe dá condições de fornecer a essência que mais lhe interessa: o carbono. 
O petróleo assim como outras fontes de Carbono é o grande foco da indústria 
petroquímica. Ou seja, ela toma o Carbono dessas fontes e daí para frente é que 
começa o seu grande drama. […] Os próprios técnicos da Braskem afirmam que essa 
resina (do plástico verde) vai ser exatamente igual às outras e que ela não será 
biodegradável. Ou seja, não trará nenhum benefício “verde” no seu uso. Terá seu 
comportamento, quando no ambiente, igual às outras resinas. […] O Rio Grande 
ainda desfruta no país, de uma aura de um estado com preocupações ecológicas e 
que o seu povo seria muito exigente etc. Assim, fazer lá nos estados onde a Braskem 
tem seus polos, São Paulo e Bahia, não traria tanta “credibilidade” para este plástico 
“verde” como aí, no berço do ecologismo no Brasil. Podes perceber que terão que 
ser trazidos mais ou menos 400 milhões de litros de álcool, conforme informam os 
técnicos, para produzir essas 200 mil toneladas de plástico “verde”. Imagina o custo 
energético e ambiental de se trazer essa matéria prima do Paraná, São Paulo e 
Minas! Isso é ecológico? Assim, fazer isso e aqui no estado demonstra o seu absurdo 
até porque o plástico será igual ao outro! 
 

 
 
Figura 14: Campanha e identidade visual do plástico à base de cana-de-açúcar da Braskem. 

É importante termos ideia de como a empresa quer apresentar seu produto. Como 
essa resina é idêntica à outra, a indústria está pretendendo inclusive colocar um selo 
nas embalagens para identificá-la para o consumidor final. E pasmem. Eles estão 
inclinados a colocar coisas como essa – olha só a ironia e o deboche: “I’m green”. 
Assim o consumidor final pensaria que estaria consumindo algo realmente que fosse 
dentro dos princípios ambientais e ecológicos por ter essa expressão. Não é um 
absurdo!? Consequentemente, como ninguém fala no Brasil sobre esses “adereços” 
dos aditivos – como o nonilfenol (proibido na Comunidade Européia), o ftalato, o 
bisfenol A (banido das mamadeiras no Canadá e em vários estados e cidades norte-
americanas) dentre tantos outros – estariam completamente adequados para serem 
utilizados em quaisquer das resinas plásticas para que pudessem ter competitividade 
de mercado. 72 
 

 Outra incógnita aos olhos e ouvidos do consumidor diz respeito à questão do plástico 

biodegradável ou oxi-biodegradável. Embora estes termos estejam sendo utilizados em muitas 

embalagens plásticas, o que inclui sacolinhas de supermercado e sacos de lixo, não é claro 

para o consumidor o que de fato estes plásticos oferecem, se é que oferecem alguma 

esperança para o meio ambiente. Segundo os fabricantes, no processo de produção ocorre a 

incorporação de aditivos pró-oxidantes que aceleram a degradação do plástico no meio 

ambiente. Porém, o que se discute nos bastidores da ciência e da tecnologia é que não ocorre a 
                                                
72 Entrevista do engenheiro agrônomo e ambientalista Luiz Jacques Saldanha à EcoAgência, em 04 de novembro de 2010 – 
http://www.ecoagencia.com.br/. 
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biodegradação propriamente dita, pois o plástico não é “consumido” por microorganismos 

como sugere o prefixo “bio”. Ele, na verdade, tem que passar por um processo de oxidação à 

temperaturas superiores a 40 ºC, para que o aditivo se degrade através de um processo de 

quebra de partículas microscópicas, o que dificilmente acontece na realidade dos lixões e 

aterros do país, onde ele estaria condenado à submersão no acúmulo geral do lixo. Mesmo que 

se degrade pela oxidação, esse plástico some aos nossos olhos, mas não no meio ambiente, e 

acaba sendo depositado em rios e lagos, que serão usados por toda a biodiversidade, inclusive 

por nós, humanos. Esse plástico poderá não sufocar uma tartaruga a quilômetros de distância 

de onde foi descartado, pois provavelmente se dissolveria antes do encontro com o animal, 

mas estima-se que possa afetá-la a longo prazo, de forma sorrateira e invisível. 

 Essa desinformação, aliada à grande confusão gerada por campanhas consideradas 

pífias e de interesses escusos, foi o que levou à bancarrota a intenção da Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo, juntamente com a APAS – Associação Paulista de 

Supermercados, de eliminar a distribuição de sacolinhas plásticas pelos supermercados, e seu 

consequente uso pelos consumidores. Segundo a Agência Envolverde73, a confusão sobre o 

assunto foi geral, e faltou informação sobre os reais motivos para o banimento das sacolinhas 

plásticas, configurando-se então uma disputa entre o direito coletivo em detrimento do direito 

individual. 
 

 
 Figura 15: Campanha do Ministério do Meio Ambiente para abolir as sacolas plásticas do 

comércio.  

                                                
73 A Agência Envolverde foi criada em 1995 para administrar no Brasil o Projeto Terramérica, realizado em parceira com a Agência Inter 

Press Service (IPS) e com os Programas das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e para o Desenvolvimento (Pnud). A partir 
desta data vem se especializando na cobertura de temas com foco em sustentabilidade, relacionados a ambiente, economia, educação, 
sociedade e saúde. – http://envolverde.com.br/ 
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 Figura 16: Campanha da Associação Paulista de Supermercados e do Governo de São Paulo 

para abolir as sacolas plásticas do comércio. 

Duas campanhas publicitárias desfocadas deram margem a dúvidas e oportunismos 
nas discussões sobre a necessidade de se abolir as sacolas plásticas utilizados no 
comércio em São Paulo e em diversas cidades brasileiras. Pelo lado do Ministério do 
Meio Ambiente o mote da campanha, “Saco é um Saco”, pouco ou nada explica ao 
consumidor que tem de sair das lojas carregando produtos nos braços ou em 
embalagens improvisadas; do lado da Associação Paulista de Supermercados o mote 
da campanha foi: “Vamos tirar o Planeta do Sufoco”. Nenhuma das duas campanhas 
atraiu a boa vontade de milhões de consumidores afetados diretamente em seu 
suposto direito de ter suas compras embaladas em sacolas plásticas.74 

 
 Entre os consumidores, há um grupo que defende o seu total banimento e outro que 

alega ser difícil viver sem as onipresentes sacolinhas plásticas. Segundo pesquisa da própria 

APAS, esse segundo grupo demonstrou perplexidade e surpresa, sugerindo que a medida só 

era positiva para “os próprios supermercados”. Apesar do trôpego e contraditório suposto 

desfecho, a questão ainda flui através das opiniões de todos, e embora estejamos assistindo a 

uma cruzada relativamente antiga, é fato que as sacolinhas plásticas passaram de solução 

genial a vilã dos supermercados nestes últimos dois anos. 
 
O uso, e mesmo o descarte indiscriminado, transformou as sacolinhas de polietileno 
confeccionadas a partir de derivados de petróleo, em grandes vilãs. Despejadas no 
meio ambiente sua decomposição pode demorar algumas centenas de anos. 
Pesquisas indicam que esse período é oitocentas vezes maior que o necessário para a 
natural eliminação de materiais como papel ou papelão. Se o lixo orgânico, por 
exemplo, pode levar entre 2 meses e um ano para se decompor naturalmente, os 
plásticos permanecem impávidos, sem agentes como minhocas, fungos e bactérias 
que façam esse serviço. Ao boiar em rios e mares, provocam a morte de peixes por 
asfixiamento. Nos lixões e aterros sanitários elas dificultam a degradação de outros 
materiais e na época das fortes chuvas entopem bueiros e contribuem para as 
enchentes. […] Os maiores problemas residem na maneira indiscriminada de seu uso 
e, posterior descarte, sem o menor cuidado e responsabilidade por parte expressiva 
da população brasileira.75 
 

 
                                                
74 Fonte: http://envolverde.com.br/sociedade/sacolas-plasticas-voltam-em-meio-a-confusao-e-desinformacao/ 
75 Fonte: http://www.cartacapital.com.br/carta-verde/a-vida-sem-as-sacolas-plasticas/ 
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 Soluções para casos como este das sacolinhas plásticas, que exige mudança na 

conduta dos consumidores, demanda tempo e exige campanhas mais sérias e bem embasadas. 

Trata-se de um processo, e entendemos que exemplos de empresas como Mãe Terra e Natura 

já vêm ganhando o reconhecimento e o respeito dos consumidores, abrindo caminho para essa 

nova conduta no campo da comunicação, que tende a utilizar os meios de que dispõe com 

distinção e responsabilidade. A embalagem faz parte deste movimento, e seu papel é 

importantíssimo se considerarmos os 90% dos produtos oferecidos no supermercado que não 

tem qualquer outro apoio de marketing ou comunicação, e que dependem única e 

exclusivamente da embalagem para se comunicar com o consumidor no ponto de venda. 

 Presume-se, portanto, que a onda de choque que Morin caracteriza como o 

“ecomovimento” precede a tomada de consciência reformadora (MORIN, 2009, p. 11-13), 

cuja preocupação em respeitar o ecossistema e encontrar o equilíbrio entre homem e natureza 

será a base da educação para o futuro, e consequentemente, de uma nova concepção de 

cidadania: a Cidadania Planetária. 
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3 GÊNERO, GERAÇÕES E COTIDIANIDADE 

 
 A principal questão deste trabalho no que diz respeito ao gênero é o porque da 

escolha do gênero feminino para a pesquisa empírica, que pretendemos explicar neste 

capítulo, bem como a escolha do recorte geracional para a pesquisa. 

 A historiadora americana, feminista e pioneira em estudos de gênero, Joan Wallach 

Scott, compreende gênero como uma categoria de análise que afirma a historicidade das 

distinções sociais entre os sexos, onde símbolos culturais, conceitos normativos e identidades 

subjetivas de homens e mulheres devem ser situados historicamente (SCOTT, 1991). A 

divisão do trabalho atribuído aos diferentes sexos, que vincula mulheres à esfera privada da 

reprodução e homens à esfera pública da produção, foi instituída historicamente, mas vem se 

reestruturando no decorrer dos séculos. Porém, o olhar para as questões de consumo que 

abordamos neste trabalho tende a divergir de acordo com a estrutura de formação e educação 

das mulheres, o que nos levou a analisar, qualitativamente, três diferentes gerações, sendo três 

amostras de cada uma destas três gerações. 

 

3.1 O GÊNERO FEMININO E A CULTURA DO CONSUMO 

Cem homens podem formar um acampamento, 
mas é preciso uma mulher para se fazer um lar. 
(Provérbio Chinês) 
 

 Ao longo da história, mulheres e homens desempenharam papéis sociais muito 

distintos. Para a sociologia, esses papéis dizem respeito às funções e atividades exercidas 

pelos indivíduos em sociedade, onde se pressupõe expectativas de interações entre os 

indivíduos, e dos indivíduos consigo mesmos. Funções e condutas mudam conforme a classe 

social, posição no trabalho, grau de instrução, credo e sexo. Sendo assim, as questões de 

gênero dizem respeito às relações e aos papéis sociais desempenhados conforme o sexo do 

indivíduo, sendo o papel da mulher o mais estudado e discutido dentro desse tema, por conta 

de séculos de desigualdade e luta feminista. Assim, enquanto sexo se refere ao aspecto 

biológico, gênero (feminilidade ou masculinidade como comportamento e identidade) trata da 

construção cultural, fruto da vida em sociedade. 

 Na cultura ocidental capitalista, o papel da mulher vem ganhando muito espaço, 

e hoje já é alvo de muitos estudos que vêm alimentando o mercado. Segundo pesquisa de 
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2011 do Data Popular76 para a Editora Abril, 70% das mulheres fazem as compras da casa, 

71% planejam o que vão comprar e 72% se dizem cuidadosas com o dinheiro. Muitas 

pesquisas vêm sendo feitas para entender os hábitos e características da mulher 

contemporânea77, e comprovam que as mulheres terão cada vez maior influência nas escolhas 

de compra familiar, e deverão exercer papel fundamental na formação do hábito de consumo 

consciente na sociedade.  

 

 

3.1.1 O gênero feminino e o consumo através da história 
 
Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. 
(Simone de Beauvoir)  
  

 Até a década de 80, persistia a distinção ideológica entre os termos “sexo” e 

“gênero”, sendo o primeiro da ordem da natureza e o segundo, da cultura. Joan Wallach Scott 

contribuiu para a diluição dessa concepção, trazendo novas perspectivas para os estudos de 

gênero, quando passou a explorar seus potenciais analíticos de desconstrução e 

ressignificação (SCOTT, 1995). Scott entende gênero enquanto categoria de análise78, e 

defende que não podemos compreender o corpo fora da cultura, pois ele não existe fora dos 

processos sociais e históricos de construção de significados. Assim, como Scott, as feministas 

americanas objetivaram instituir um caráter fundamentalmente social das distinções baseadas 

no sexo, rejeitando o determinismo biológico implícito no uso dos termos “sexo” e “diferença 

sexual”, entre outros. 
 
Gênero é a organização social da diferença sexual percebida. O que não significa 
que gênero reflita ou implemente diferenças físicas e naturais entre homens e 
mulheres, mas sim que gênero é o saber que estabelece significados para as 
diferenças corporais. (SCOTT, 1994, p. 13) 
  

 Scott defende que gênero é construído sobre a base da percepção da diferença 

sexual, e ao percebê-la, hierarquizamos, dando sentido às relações de poder (SCOTT, 1995). 

Tal abordagem do corpo como uma variável, e de gênero como categoria que atribui sentido a 

tudo, nos faz crer que não podemos utilizar gênero somente para descrever as relações que 

enxergamos, mas temos que ir além para entender melhor os significados construídos sobre os 

universos feminino e masculino. 
                                                
76 O Data Popular é uma empresa de pesquisa especializada sobre o mercado popular no Brasil. – http://www.datapopular.com.br/ 
77 Pesquisa do IBOPE em 2003 O que ela pensa? / Pesquisa do Data Popular em 2008 O que ela quer? /Pesquisa do IBOPE em 2008 O que 
ela pensa? / Pesquisa do IBOPE em 2009 O que ela compra? / Pesquisa do Data Popular em 2011 A nova mulher. 
78 Clássico artigo de Joan Scott: Gênero: uma categoria útil de análise histórica (1995), publicado originalmente em 1986. 
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 Judith Butler, filósofa e também feminista americana, questiona se o “sexo” teria de 

fato uma história ou se seria uma estrutura inquestionável. Butler também discorda da 

teorização social sobre gênero, que produz uma falsa noção de estabilidade através de um 

determinismo biológico. Para a autora, gênero é um ato intencional, um gesto performativo 

que produz significados (BUTLER, 2010, p. 25). 
 
O gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de 
significado num sexo previamente dado [...] tem de designar também o aparato 
mesmo de produção mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos. (BUTLER, 
2010, p. 25)  
 

 Todos concordam que a condição das mulheres é construída socialmente e vem 

sendo historicamente determinada por práticas sociais, e que as premissas naturalistas e 

essencialistas não cabem à realidade. A identidade feminina, até o século XIX, foi 

basicamente constituída no espaço doméstico privado, reservando à mulher o papel de dona 

de casa, esposa e mãe. A partir da segunda metade do século XX, com o movimento cultural 

de maio de 196879, a luta pelos direitos da mulher ganha expressão, e seu domínio se expande 

para outros espaços sociais. Com efeito, a mulher passa a assumir novos papéis na família e 

na sociedade, e finalmente ganha espaço no mercado de trabalho. Personalidades femininas 

marcantes como Margaret Thatcher, Angela Merkel, Ellen Johson Sirleaf, Michelle Bachelet, 

Pratibha Patil, Cristina Kirchner, Julia Gillard e Dilma Roussef vêm comandando o mundo, e 

são ícones da crescente representação feminina no poder. 

 Quando atrelamos os temas “mulher” e “consumo”, o senso comum nos leva à 

associações com consumismo e futilidade, que também têm sua origem na história, numa 

analogia às mulheres de boa colocação social, porém ociosas e fúteis. Cabe aqui revermos 

novamente o que distingue consumo de consumismo, sendo o primeiro uma parte 

indissociável da vida, uma característica e uma ocupação dos indivíduos, e o segundo um 

atributo da sociedade caracterizado pelo excesso e pela prioridade do consumo na vida do 

indivíduo (BAUMAN, 2008, p. 41). 

 Baudrillard também teoriza os gêneros quanto ao consumo. Para ele, a cultura de 

consumo cria e opõe, por meio de uma constante troca de signos, os modelos masculino e 

                                                
79 No dia 6 de maio de 1968, uma passeata foi convocada pela União Nacional de Estudantes da França e pelo sindicato dos professores 
universitários. O objetivo era protestar contra a invasão da Universidade de Sorbonne pela polícia. A marcha teve a participação de mais de 2 
mil estudantes, professores e simpatizantes do movimento, que avançaram em direção à Sorbonne, sendo violentamente reprimidos pelos 
policiais. A multidão se dispersou, mas alguns manifestantes começaram a erguer barricadas, enquanto outros lançavam pedras contra os 
soldados, que foram obrigados a bater em retirada. Depois de se reagrupar, a polícia retomou a ofensiva, disparando bombas de gás 
lacrimogêneo e prendendo centenas de estudantes. Alguns dias depois, em 10 de maio, outras concentrações voltaram a acontecer em Paris. 
A multidão ergueu novas barricadas e se preparou para resistir ao ataque policial, que aconteceu no começo da madrugada. Os confrontos 
duraram até o amanhecer do dia seguinte, resultando na prisão de outras centenas de manifestantes, além de deixar um grande número de 
feridos. (Fonte: Mundo Estranho – http://mundoestranho.abril.com.br) 



 

 

79 

feminino. Enquanto a escolha masculina era relacionada ao desafio, revelando-se como 

“conduta nobre por excelência”, no modelo feminino o que se vinculava era o valor derivado, 

ou valor por procuração (BAUDRILLARD, 2010, p. 118), como também aponta Thorstein 

Veblen, em seu artigo Teoria da Classe Ociosa. Na visão de Baudrillard, o modelo de cultura 

de consumo feminino não tinha determinação autônoma: 
 
A mulher, voltada aos bens parafernais (objetos domésticos), cumpre não só a 
função econômica mas ainda uma função de prestígio, derivada da ociosidade 
aristocrática ou burguesa das mulheres que assim rendiam testemunho do prestígio 
do respectivo senhor: a mulher-no-lar não produz, não tem incidência nas 
contabilidades nacionais e não é recenseada como força produtiva – o motivo reside 
em que ela está destinada a valer como força de prestígio, em virtude de sua 
inutilidade oficial e de seu estatuto de escrava “alimentada”. Permanece como 
atributo, imperando sobre os atributos secundários que são os objectos domésticos. 
(BAUDRILLARD, 2010, p. 119) 
 

 Segundo o autor, enquanto o modelo masculino é de exigência, o feminino é de 

complacência e comprazer, características que vêm se expandindo em todo o campo do 

consumo. Já Slater, em seus pensamentos sobre os dois lados do consumidor moderno – 

“herói ou idiota” – faz uma analogia destes aspectos com os caráteres masculino e feminino, 

confirmando uma postura mais passiva e vulnerável das mulheres quanto ao consumo: “ A 

“masculinidade” desse herói burguês faz parte desse retrato, assim como o caráter 

supostamente feminino do consumidor irracional, manipulado e doméstico” (SLATER, 2001, 

p. 40). O autor explica como o liberalismo restringia o contrato social aos homens, excluindo 

as mulheres por vários séculos, anteriores ao sufrágio universal, e restringindo à elas a vida 

pública, a autonomia privada e o direito legal à propriedade. Slater alega que “o Iluminismo 

só legitimou as formas mais antigas de controle patriarcais sobre as mulheres”, colocando a 

mulher como subalterna “a natureza, a irracionalidade, a infantilidade e determinação por 

parte de outros” – e ele se referia à mídia (p. 60-61). Para ele, “basear as teorias de consumo e 

a cultura do consumo em noções de racionalidade que excluem e denigrem a experiência das 

mulheres” é um absurdo, pois grande parte do consumo, que inclui decisões, compras e 

trabalho, é realizado pelas mulheres, o que provém da divisão de trabalho por gênero – que 

atribui o público/produção ao homem e o privado/reprodução à mulher. A reprodução 

doméstica, portanto, é destinada ao gênero feminino, e foi sendo cada vez mais definida como 

“especialidade” da mulher, cuja função era construir um lar com a compra de mercadorias. “O 

homem traz para casa o salário que a mulher gasta (tanto com uma boa administração 

doméstica quanto, segundo uma imagem popular, impulsiva e irracionalmente)” (p. 62). 
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 Apesar do velho estigma que relaciona a mulher com o consumismo – o que acaba 

por vulgarizar sua relação com o consumo em si –, é perceptível o lugar que hoje ela ocupa, 

dividindo o papel de “provedora do lar” com o homem. Seu poder de decisão e influência, 

além do exercício da compra, já supera a aspiração masculina, e promete ganhar ainda mais 

domínios no futuro. A atividade que antes era considerada uma função doméstica banal 

delegada à mulher, esposa e/ou mãe, vem sendo colocada como um aspecto da feminilização 

dos homens na cultura de consumo da atualidade, e justifica que neste trabalho tenha sido 

feita a escolha de centralizar a pesquisa empírica no universo feminino. 

  

 

3.1.2 O papel da mulher na construção da educação para o futuro 
 
Educação não transforma o mundo. 
Educação muda pessoas. 
Pessoas transformam o mundo. 
(Paulo Freire) 
 
Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 
mediatizados pelo mundo. 
(Paulo Freire) 
 
Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas engajadas possa mudar o mundo. 
De fato, sempre foi assim que o mundo mudou. 
(Margaret Mead) 
 

 A mulher ocupa hoje lugar de destaque em diferentes vertentes educacionais, 

sobretudo na educação familiar, transmitindo valores como respeito ao próximo, ética, 

cidadania, solidariedade, respeito ao meio ambiente e autoestima. Mas, como já mencionamos 

anteriormente, não foi sempre assim. 

 A figura feminina esteve, por muito tempo, associada à fragilidade e submissão, e 

costumava ser colocada sob tutela da figura masculina, fosse pai, irmão ou marido, dando 

origem à cultura patriarcal e machista que prevaleceu por séculos na história da humanidade. 

O casamento, enquanto ritual, tem em sua base original a transferência de domínio do pai para 

o marido, com a mulher literalmente passando das “mãos” de um para outro, e registrando o 

início de uma nova família. A mulher era predestinada e preparada para ser mãe, cuidar do lar 

e agradar seu marido. O “saber” era considerado contrário à sua natureza, acreditada como 

inferior à do homem, e registros do século XVII mostram mulheres sem vontade própria, 

coibidas e confinadas ao universo doméstico. 



 

 

81 

 Após longo período de opressão e discriminação, o início do século XX marca o 

surgimento do movimento feminista, dando início a uma longa e difícil jornada que acabou 

por promover uma grande guinada no papel social da mulher, permitindo a ela ter hoje maior 

autonomia, liberdade de expressão, emancipação do corpo, ideias e posicionamentos, antes 

sufocados. Atualmente as mulheres não ficam mais apenas restritas ao lar, mas comandam 

escolas, universidades, empresas, cidades, e até mesmo países, como já vimos anteriormente. 

Vale lembrar que as aspirações femininas variam conforme o nível de esclarecimento e a 

cultura em que se inserem essas mulheres. 

 Porém, a mulher ganhou espaço, mas não abandonou alguns papéis que já lhe foram 

conferidos pela história, tampouco o que lhe foi entregue pela natureza – o de ser mãe. 

O papel de mãe é delicado, pois corpo e mente se transformam e criam mecanismos 

específicos para encarar uma nova situação de vida. A condição materna aumenta e reforça o 

desejo da mãe de proteger e cuidar do seu bebê. Tal natureza poderia, portanto, precipitar uma 

nova conduta de consumo nas mulheres-mães, dada a intrínseca relação que ele tem com a 

escatologia produzida pelo discurso verde emergente. Para as mães da atualidade, já não basta 

apenas cuidar e proteger, é preciso também salvar. Salvar seu bebê dos perigos da 

modernidade e levá-lo de volta aos braços da natureza saudável, livre de fórmulas químicas 

sintéticas de cujos efeitos a longo prazo nos seres humanos ou na natureza pouco se sabe. O 

despertar da maternidade nos dias de hoje pode fazer despertar também um novo sentido para 

a existência, que almeja um futuro baseado no passado, e que de certa forma condena o 

presente. 

O fato é que toda boa mãe não mede esforços para garantir a segurança e o bem estar 

de seus filhos. Para sentir segurança, a confiança nos sistemas a que se sujeita é imperativa.  

Giddens trata de forma abrangente as questões de confiança, segurança e risco, como 

já vimos um pouco aqui. O autor se refere a segurança ontológica como um sentido de ordem 

e assiduidade no que diz respeito às experiências do indivíduo, ou seja, uma sensação de 

confiança inquestionável nas pessoas e coisas que o rodeiam, evitando assim o caos e a 

ansiedade: “trata-se de um fenômeno emocional ao invés de cognitivo, e está enraizado no 

inconsciente”, e não em ações racionais (GIDDENS, 1991, p. 95-102). Atrevo-me aqui a 

propor que, para uma quantidade cada vez maior de mulheres, esta segurança vem sendo 

complexamente abalada nos períodos de gravidez e maternidade, e que esta mudança tem uma 

relação indireta com o momento escatológico em que vivemos. Giddens propõe que “a 

experiência de segurança baseia-se geralmente num equilíbrio de confiança e risco aceitável” 
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(1991, p. 43). Para o autor, a informação plena é a principal condição para a confiança, que 

estaria vinculada à contingência, e não propriamente ao risco. 
 
A confiança pode ser definida como crença na credibilidade de uma pessoa ou 
sistema, tendo em vista um dado conjunto de resultados ou eventos, em que essa 
crença expressa uma fé na probidade ou amor de um outro, ou na correção de 
princípios abstratos (conhecimento técnico). (GIDDENS, 1991, p. 41) 
 

Os desafios para o desenvolvimento sustentável vêm se ancorando na transformação 

da educação, da ciência e da tecnologia. Muitos grupos e ações de apoio às mães mais 

conscientes se espalham mundo afora, contribuindo com a missão de proteger o futuro das 

crianças de uma forma ambientalmente responsável e sustentável, como é o caso do EcoMom 

Alliance80, que propõe ajudar na educação das mães mais engajadas, gerando uma grande rede 

de trabalhos e informações com foco no futuro ambiental, social e economicamente 

sustentável. Também a campanha Mães pelo Clima81, promovida pelo Greenpeace Brasil, 

explica que “é preciso ter cabeça de mãe para compreender que estamos abusando demais da 

mãe de todas as mães, a Terra”. 

A maioria dessas mães responsáveis – também conhecidas como eco moms –, a 

despeito de sua própria educação, parecem despertar para o assunto no momento em que 

ficam grávidas e se veem responsáveis pela sua própria saúde, para o bem e boa formação do 

seu bebê: tinturas no cabelo, ingestão de bebidas alcoólicas, uso dos polêmicos adoçantes, 

entre tantas outras questões ressurgem em seu universo de forma assustadora – senão 

constrangedora –, exigindo atitudes responsáveis e efetivas. Depois que o bebê nasce, outra 

importante questão parece emergir: qual futuro que esta criança terá. Não é sem conhecimento 

de causa que Kimberly Danek Pinkson, fundadora do EcoMom Alliance afirma que uma das 

maiores forças da natureza vem da união das mães do planeta. Muitas empresas e produtos já 

demonstram entender bem a relação entre mães e natureza, apostando alto em produtos 

supostamente dignos de sua confiança. 

A vocação para as questões sustentáveis, no entanto, não vem sendo atribuída somente 

às mulheres-mães, mas a todo o gênero feminino. Em maio de 2012, o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) realizou um estudo intitulado “O que o brasileiro pensa do meio ambiente 

e do consumo sustentável – Mulheres e tendências atuais do consumo no Brasil”, com 

resultados bastante expressivos. Segundo o documento, a mulher tem condições para ser a 

                                                
80 Fonte: http://www.ecomomalliance.org/ 
81 Fonte: http://www.greenpeace.org.br/maespeloclima/ 



 

 

83 

porta voz do consumo responsável, e a atual ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, 

relata o motivo de se associar a questão da sustentabilidade às mulheres: 
 
“As pesquisas sobre a nova classe média brasileira indicam que a mulher tem 
centralidade e é determinante nas decisões de consumo. Não dá para falar de 
centralidade, de meio ambiente ou de inclusão socioambiental sem ter uma agenda 
robusta com as mulheres, que tem protagonismo em cuidar da família com a melhor 
alimentação, por exemplo. É impossível discutir sustentabilidade sem ter agenda do 
gênero” – afirmou Izabella, que contou que o Ministério do Meio Ambiente é o 
segundo na lista de iniciativas para mulheres, só perdendo para a própria Secretaria 
de Políticas para as Mulheres. 82 
 

O MMA, através da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, 

criou, em 8 de novembro de 2011, a Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela 

Sustentabilidade83, mobilizando mulheres que ocupam cargos de liderança, interessadas em 

alavancar as questões acerca da sustentabilidade. A primeira ação do grupo foi o Mulheres 

Rumo à Rio+20: A Sustentabilidade no Feminino, que deu origem a Plataforma 20 – 

Documento Contribuição da Sociedade Brasileira para a Conferência RIO+20. 
 
As mulheres desempenham, entretanto, papel central para o êxito das políticas de 
desenvolvimento sustentável, especialmente na promoção de padrões de produção e 
consumo sustentáveis. Responsáveis pela maior parte das decisões de compra e 
investimento das famílias, as mulheres devem ser o foco prioritário de políticas de 
educação e conscientização para o desenvolvimento sustentável. (Trecho do 
Documento de Contribuição Brasileira à Conferência Rio+20. Brasília, 1º de 
novembro de 2011 – p. 11) 
 

O grupo vem trabalhando em três frentes: 1) o papel das mulheres, 2) negócios 

sustentáveis e 3) consumo responsável. Este último tem como objetivos “promover a 

aplicação de novos padrões de consumo e de valores pró-sustentabilidade que levem a 

mudanças nos padrões de consumo e produção atuais”, e “indicar estratégias que possam 

influenciar as mulheres de classe média (a maioria da população brasileira) a mudarem 

hábitos de consumo no sentido de orientar suas escolhas levando em consideração o meio 

ambiente, os direitos sociais e a qualidade de vida”. 

Uma campanha voltada para o gênero feminino, com o objetivo de promover o tema, 

também vem sendo articulada pelo MMA, cuja meta é engajar, até 2020, cinco milhões de 

mulheres em um movimento de consumo responsável. Para tanto, foi assinado um acordo com 

                                                
82 Mulher deve ser o ponto chave para incentivar o consumo consciente, defende pesquisa. Artigo de Flávia Milhorance para o caderno de 

Economia de O Globo, de 31/05/2012 – http://oglobo.globo.com/rio20/mulher-deve-ser-ponto-chave-para-incentivar-consumo-
consciente-defende-pesquisa-5086959  

83 Fonte: http://hotsite.mma.gov.br/redemulheres/rede-de-mulheres-brasileiras-lideres-pela-sustentabilidade/ 
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a Associação Brasileira de Vendas Diretas (ABEVD), prevendo o engajamento das 

vendedoras das empresas que compõem a entidade, como Natura, Avon e Nestlé. 

Também por ocasião da Rio+20, a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de 

Gênero e o Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres) lançou a publicação “O futuro 

que as mulheres querem”, que abarca as questões de igualdade de gênero e desenvolvimento 

sustentável, reunindo uma série de indicações e caminhos que visam, além da inclusão social 

e política das mulheres, a harmonia entre os três pilares da sustentabilidade: econômico, social 

e ambiental. A entidade reuniu, pela primeira vez na história, presidentas e primeiras-

ministras de vários países para o chamado das ações que envolvem as mulheres de todo o 

planeta. 

Essa relação entre o importante papel da mulher com as questões do meio ambiente 

não é tão recente. No capítulo 24 da Agenda 2184 de 1992, cujo título é “Medidas mundiais 

em favor da mulher para atingir um desenvolvimento sustentável e equitativo”, há referências 

ao reconhecimento das contribuições das mulheres para a redução dos padrões não 

sustentáveis de consumo e produção. Em 1995 ocorreu a Quarta Conferência Mundial sobre a 

Mulher85, que gerou o documento conhecido como Plataforma de Ação de Pequim,  

dedicando uma das suas doze áreas de atenção às mulheres e ao meio ambiente: 
 
A erradicação da pobreza baseada no crescimento econômico sustentado, no 
desenvolvimento social, na proteção do meio ambiente e na justiça social, requer a 
participação das mulheres no desenvolvimento econômico e social, a igualdade de 
oportunidades e a plena e equânime participação de mulheres e homens como 
agentes beneficiários de um desenvolvimento sustentado centrado na pessoa. 
 

Muitos formadores de opinião acreditam que a mulher ocupa posição central e 

estratégica na mudança do padrão de consumo, por ela ter em sua essência o cuidado com a 

família e seu entorno. Suas características são favoráveis quando ela é apontada como uma 

grande liderança para a sustentabilidade, se comunicando, influenciando novos padrões e 

hábitos de consumo, até porque é ela quem decide o que consumir dentro da casa. 

 Parece não haver dúvidas sobre o potencial que a mulher tem para mudar o cenário 

num futuro próximo, considerando não apenas sua força conjunta para conduzir o mercado no 

sentido desejado, mas também sua influência permanente na educação e conscientização de 

uma nova geração, geração esta que já deverá nascer dentro dos princípios que um futuro 

mais digno almeja. 

                                                
84 Fonte: http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/ 
85 Fonte: http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/ 
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3.2 A MULHER E O CONSUMO ATRAVÉS DAS GERAÇÕES   

 As coisas mudam no devagar depressa dos tempos. 
 (Guimarães Rosa) 
 

 Pretende-se, neste capítulo, argumentar sobre a escolha do recorte geracional na 

pesquisa empírica deste estudo, que deverá analisar as diferenças nos pensamentos e hábitos 

de consumo de três gerações de mulheres, que aqui distinguimos por avós, mães e netas. 

 As gerações se identificam como resultados de fatos históricos que influenciaram os 

valores e visão de mundo de seus integrantes. A chamada “geração silenciosa” (nascidos entre 

1925-1945), por exemplo, é composta por filhos da Grande Depressão (1929 a 1939), que 

valorizam o emprego fixo, trabalham arduamente, são pacientes, conformistas e respeitosos. É 

a geração que se confrontou com a depressão econômica mundial de 1930 e, sobretudo, com a 

Segunda Guerra Mundial. A geração seguinte (nascidos entre 1946-1964), conhecida 

mercadologicamente por “geração baby boomer”, é formada pelas crianças nascidas depois da 

Segunda Guerra e expostas a um mundo bipolar, à guerra fria e a um comportamento 

contestatório e de procura por uma vida melhor, com sonhos de consumo. O comportamento 

de cada geração é a resposta viva de seu tempo, retrato de sua cultura. 
 
A cultura é uma criação do homem, resultante da complexidade crescente das 
operações de que esse animal se mostra capaz no trato com a natureza material, e da 
luta a que se vê obrigado para manter-se em vida [...] a (sua) capacidade de resposta 
à realidade cresceu de intensidade e qualidade, em virtude do desenvolvimento da 
ideação reflexiva, inovar as operações que exerce sobre a natureza, e com isso 
praticar atos inéditos, desconhecidos do passado da espécie. Tais atos vão-se 
acumulando na consciência comunitária, graças à hereditariedade social dos 
conhecimentos adquiridos, porque, em virtude dos favoráveis resultados que 
propiciam, são recolhidos, conservados e transmitidos de uma geração a outra. 
(PINTO, 1979, p. 121-122) 
 

 A cultura é indissociável ao processo de produção (produção da existência em geral): 

do ser humano por si mesmo e dos meios de sustentação da vida para o indivíduo e sua prole 

(PINTO, 1979, p. 124), o que implica no consumo, que é inerente aos seres vivos.  

 Muitos aspectos das gerações também podem ser melhor compreendidos através do 

entendimento de tempo como construtor das verdades pelo uso da linguagem, como já 

falamos anteriormente. Linguagem que só faz sentido quando se inscreve na história 

(ORLANDI, 1999, p. 25), permitindo que cada época tenha suas características próprias: 

diversidades, convergências e desigualdades. Assim, o pensamento conceitual de cada 

geração é resultado da linguagem instituída através da história e, portanto, da cultura, e cujos 
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significados ideológicos podemos encontrar nos discursos e interdiscursos da realidade 

cotidiana. 

 

 

3.2.1 O consumo e as relações intergeracionais 
 
Uma co-educação é algo que se constrói na história como fazer-se, ou seja, supõe 
gerações em movimento. Desse modo, abandona-se a idéia de geração como algo 
dedutível de um momento já vivido, raciocínio que só seria possível numa etapa 
posterior, depois de acabada a festa. No fazer-se, ao contrário, a geração além de ser 
vista como depositária de uma época, e portanto banhada por um tempo datado 
historicamente, pode igualmente ser percebida como modeladora das marcas de sua 
passagem, no tempo e no espaço. Tais marcas estariam impressas na cultura material 
e simbólica, que comporia, vamos dizer assim, o conjunto de oferendas das 
gerações, umas às outras. Como se trata de um movimento, de algo que está se 
desdobrando, são legados que se renovam; além do que, não é apenas uma geração 
que dá algo de si enquanto a outra, passivamente, fica sendo receptora inerte das 
dádivas. Um convívio de gerações, nesta perspectiva, não comporta linearidade e, 
portanto, não se resume na passagem de sabedorias dos velhos para as crianças. 
Estas, mesmo que nem sequer saibam, também podem transmitir muito às gerações 
mais velhas. Como não considerar, por exemplo, a alegria de ser convidado pelos 
netos a com eles participar de brincadeiras? (OLIVEIRA, 1999, p. 26 
 
Tem as pipocas de microondas, mas eu adoro fazer as pipocas assim: chi, chi, 
pulando na panela... porque a minha sogra fazia pros meninos, quando meus filhos 
ainda eram pequenos, e cantava: – estoura pipoca, Maria Sororoca... e os dois do 
lado dela (risos). Ela mexia na panela e cantava... e hoje eu faço isso com as minhas 
netas. (Leila, 67) 
 

 O conceito de geração engloba o conjunto de indivíduos nascidos em uma mesma 

época e influenciados por um mesmo contexto histórico, que por sua vez determina 

comportamentos e causa impacto direto na evolução da sociedade. Esses comportamentos 

podem ser chaves importantes para a compreensão do caminho que a humanidade vêm 

seguindo em vários aspectos, em particular para este estudo, o aspecto do consumo 

responsável. 

 As diferenças geracionais estão na base do processo de transmissão sociocultural, e é 

comum questionarmos como o intenso e veloz fluxo de mudanças tecnológicas, econômicas, 

sociais e culturais, que caracteriza o mundo de hoje, repercute nas relações estabelecidas por 

pessoas de diferentes gerações. Para muitos, o conceito de geração destaca o papel da 

experiência na formação da subjetividade, e não tem relação direta com pessoas que 

compartilham a mesma idade, mas que vivenciam eventos que definem trajetórias passadas e 

futuras. 
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 Jean-François Sirinelli (2002) nos apresenta que geração é a reconstrução do 

pesquisador, que classifica e rotula o tempo. Karl Mannheim (1982) acredita que se trata de 

um fenômeno de localização social, que acontece somente pela existência, na interação entre 

seres humanos de uma estrutura social definida, e pelo fato da história basear-se em um tipo 

particular de continuidade. De fato, o recorte geracional nos dirige à uma limitação imposta a 

sujeitos de determinada faixa etária, que deverão nos apresentar uma série de experiências 

potenciais que, por sua vez, inclinam cada grupo a uma forma peculiar de pensamentos, 

experiências e ações, historicamente relevantes à pesquisa. A coexistência e interação entre 

essas gerações nos levam a crer que, em cada momento da história de uma determinada 

sociedade, estarão presentes pelo menos três tipos singulares de discursos sobre os 

acontecimentos, sendo um de cada faixa etária coexistente. Portanto, admitimos que o recorte 

é relevante para o bom entendimento da forma como a reflexividade nas práticas de consumo 

vem sendo administrada no campo privado. 
 
A idade, entretanto, bem reconhece a Antropologia, é um componente bio-sócio-
histórico estruturador na organização das sociedades, inclusive com definição 
simbólica forte, e as gerações são parte essencial na dinâmica coletiva que a impele 
ou lhes imprime continuidade social; ambas as esferas realizadoras ou participantes 
das relações de poder na sociedade. Impossível, portanto, ignorá-las ou menosprezar 
sua importância analítica, principalmente na construção de diferenças e de 
desigualdades sociais. (MOTTA, In FERREIRA & NASCIMENTO, 2002, p. 37) 
 

 Alda Britto da Motta enfatiza a necessidade de discussão sobre diferenças e 

preconceitos construídos nas relações entre idades e gerações, em especial das idades 

extremas – as mais jovens e as mais velhas –, por “razões evidentes”, segundo a autora (2002, 

p. 37). Para ela, “todas as categorizações e posições fundam diversidades, diferenças e 

oposições entre indivíduos coletivos” (p. 40). 

 

 

3.2.2 Mudanças que podemos perceber a partir das narrativas de diferentes gerações 
 
Eu não acredito muito nisso (fim do mundo). Eu acho que o mundo acaba pra quem 
morre. Eu penso assim. Até alguns anos atrás eu tinha medo de morrer, né, aquele 
negócio de ser enterrado, de jogar terra por cima... nossa, aquilo lá era um drama pra 
mim. Hoje em dia não, eu falo: se morrer, tá tudo bom. 
(Leila, 67 anos) 
 

 Além das inúmeras características relativas à época que influenciou a formação e 

educação das pessoas, também fatores como transformação, amadurecimento, experiência de 

vida, entre outros relativos com o passar do tempo (ou não), podem ser observados nos 
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discursos narrados por diferentes gerações. Mas o que mais nos interessa aqui serão os 

indícios de reflexividade e criticidade, que pretende-se localizar nos grupos geracionais 

envolvidos, tendo como aporte para este estudo as embalagens e o discurso verde produzido 

pela mídia. 

 Parece-nos importante situar a memória, no campo da pesquisa, como caráter social, 

considerando que as memórias de um indivíduo nunca são só suas: a memória individual 

existe sempre a partir de uma memória coletiva, pois todas as lembranças são organizadas no 

interior de um grupo ou sociedade (HALBWACHS, 2003, p. 24-70). Halbwachs defende que 

a origem de nossas ideias, sentimentos, paixões, reflexões etc são sempre inspiradas pelo 

grupo, e que a memória individual seria o equivalente à uma intuição sensível, que desperta 

conforme estímulos causados externamente (p. 42). A base de apoio da memória individual – 

ou lembranças – estaria, para Halbwachs, relacionada às percepções produzidas pela memória 

coletiva e pela memória histórica, o que reitera o que já foi aqui apontado. 

 Para compreendermos melhor o que efetivamente pode ser extraído das narrativas de 

diferentes gerações é preciso, portanto, compreendermos antes o universo de memória 

coletiva a que estes grupos estão sujeitos, para então despertar suas intuições sensíveis, a que 

Halbwachs se refere.  

 Sendo assim, fizemos um exercício hipotético sobre a relação histórica das gerações 

propostas para a pesquisa com o consumo – avós (com idade entre 60 e 70 anos), mães (com 

idade entre 40 e 50 anos) e netas (com idade entre 20 e 30 anos), levantando algumas 

questões no que se refere à relação que estas gerações têm com o consumo e a natureza. 
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Figura 17: Exercício da pesquisa: quadro geracional hipotético. 

 

 Esse quadro nos permitiu esclarecer aspectos importantes que auxiliaram na 

elaboração do questionário aplicado, situando cada geração em sua base de origem histórica e 

mapeando traços também inerentes à historicidade de cada grupo; lembrando novamente 

Giddens, quando define historicidade como “o conhecimento sobre o passado como um meio 

de romper com ele”, e afirma que “ a historicidade, na verdade, nos orienta primeiramente 

para o futuro” (GIDDENS, 1990, p. 56). Este exercício é audacioso, na medida em que 

propõe uma inversão cronológica, relacionando a geração das avós com futuro e a geração das 

netas com passado no que se refere à questão de proximidade ou distância destes grupos com 

a natureza em si. É senso comum crermos que a efemeridade dos mais jovens pode se 

contrastar com a estabilidade dos mais velhos, o que implica em posturas de valores de juízo 

sobre a natureza e, portanto, o meio ambiente e suas atuais implicações. Tomando por base 

uma classe social mediana, um exemplo para a breve teoria aqui proposta está na questão do 

desperdício alimentar: as gerações mais velhas tendem a não desperdiçar qualquer alimento, 

pois tudo é reaproveitado e “reinventado” em suas cozinhas tarimbadas, enquanto que as 

gerações mais novas possivelmente não reconhecem o valor do que está sendo desperdiçado, 

pois não viveram recessões ou guerras e não têm o hábito de cozinhar com frequência, 

portanto, dificilmente guardam algum alimento para o dia seguinte, e os mesmos são jogados 

no lixo com facilidade. 
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 É comum os mais velhos mandarem aparelhos ou utensílios danificados para 

conserto, enquanto os jovens tendem a descartá-los para comprar outros. Outro fator que 

indica maior proximidade dos mais velhos com a natureza é a experiência e vivência concreta 

com a própria natureza, ou seja, velhas gerações puderam viver literalmente mais próximas 

dela e usufruir de suas benesses, como por exemplo: subir em árvore ou sentar à sua sombra, 

brincar nos campos, colher frutos no pé etc, coisas que dificilmente os jovens urbanos fazem 

nos dias de hoje. Na base de formação dos indivíduos mais velhos, a natureza era o recurso 

para tudo o que veio a facilitar suas vidas, como eletrodomésticos e utensílios em geral: era, 

portanto, o recurso que lhes propiciou um futuro melhor e mais confortável. Para a base de 

formação dos jovens de hoje, que já nasceram em ambientes com conforto e facilidades 

maiores, a natureza está em extinção e é coisa do passado, portanto, é preciso resgatá-la. Tais 

comportamentos estão intimamente ligados às questões ambientais e de sustentabilidade, mas 

não costumam estar diretamente associados entre si. 

 Estas e outras associações podem nos levar a compreender os comportamentos (ação 

e pensamento) de forma mais profunda. Descartar um lixo, por exemplo, pode ser um ato 

automático e “aprendido”, mas pode também ser uma ação cidadã e voluntária, reflexo de 

crítica e valores educacionais adquiridos no decorrer da vida.  

 

3.3 CASA, LAR E COTIDIANO 

Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece; e pelo 
conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. 
(Provérbios, Capítulo 24, Versículos 3 e 4) 
 

 A relação da mídia com a casa, a mulher e o seu cotidiano é o que pretendemos 

analisar neste capítulo, com o intuito de compreender melhor a subjetividade e os mecanismos 

por trás das escolhas que adentram nossas casas. 

 

 

3.3.1 As configurações do lar e as portas da casa para a mídia 
 
Casa é uma construção de cimento e tijolos. 
Lar é uma construção de valores e princípios. 
(Autor desconhecido) 
 

O lar é um lugar privado, fundado em uma determinada configuração espacial e 
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física: a casa. Lá se estabelecem as relações entre os indivíduos que coabitam (ou não) 

enquanto família, e que buscam liberdade e proteção. Para Silverstone, lar e casa carregam 

uma profunda carga psíquica, onde “a memória conspira com o desejo” e “muitas vezes o 

contradiz”, sendo mais um lugar do que um espaço: um lugar de abrigo, opressivo, 

catalisador, privado, pessoal, interior, familiar e de posse (SILVERSTONE, 2002, p. 167).  É 

nesse espaço que depositamos nossas histórias e evocamos suas lembranças, cujas 

experiências são “determinadas pelas circunstâncias materiais da nossa vida cotidiana e pela 

maneira como são lembradas e evocadas” (p. 173). 

O lar, diz Silverstone, é um constructo (1994, p. 26). É o detentor de nosso 

pertencimento e das referências de nossa vida. Seu papel no discurso cotidiano é ser 

idealizado. O lar é a morada da vida cotidiana, um ambiente simbólico que nos fornece 

identidade. Ele dá origem a uma série de interesses fenomenológicos sobre como a mídia 

influencia nossa vida cotidiana. 

Para o autor, o lar é um lugar onde cada indivíduo expõe diferentes tipos de 

domesticidade, e onde a mídia ocupa uma posição central na dialética de “interior e exterior”, 

ou “idas e vindas”. Silverstone alega que não podemos mais pensar sobre o lar,  ou viver no 

lar, sem a mídia que, segundo ele, adentra nossa casa através das novas portas, associadas por 

ele à televisão e à tela do computador (p. 165-170). Cabe aqui estender essa ideia a todos os 

bens adquiridos, com ou sem a influência dos meios de comunicação de massa, que ingressam 

nos lares através dos consentimentos e escolhas de seus habitantes. 

Quando visitamos a casa de alguém, logo associamos nossas percepções ao anfitrião. 

Mary Douglas & Baron Isherwood mencionam que os bens, em sua reunião, apresentam um 

conjunto de significados relativamente coerentes e racionais, que podem ser lidos e 

interpretados pelos outros. Os autores ilustram bem esta questão quando dão como exemplo 

um romance de Henry James, no qual o escritor faz um notável relato sobre três aposentos, 

cada qual mobiliado por uma diferente mulher rica, que são vistos pela primeira vez por um 

visitante que “lê” as características gerais dos mesmos, relacionando-os com a vida e 

personalidade das ocupantes e seus papéis na sociedade (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2009, 

p. 28-33). As descrições são repletas de significados privados e intencionais, deliberando 

mensagens das mais diversas.  
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Tentar decifrar o significado de cada um dos objetos em qualquer das três salas teria 
sido uma bobagem. O significado de cada um está em sua relação com o todo. 
Nenhuma das três salas é utilizada para exibição competitiva. Finalidade, 
respeitabilidade e privacidade resumem as três leituras. (DOUGLAS & 
ISHERWOOD, 2009, p. 33). 
 

 “Depositária de memória e cognição”, a casa conduz vidas e narra histórias que 

“correm como veias no corpo social” (SILVERSTONE, 2002, p. 173). Silverstone enfatiza a 

presença da mídia em nossas lembranças de casa e as define como experiências formadoras: 

da casa como espaço mediado e da mídia como espaço domesticado, nos transmitindo a 

segurança necessária para a vida cotidiana (p. 174). Vale lembrar a neutralidade dos bens, 

cujos usos são sociais e que, segundo Douglas & Isherwood (2009, p. 36), “podem ser usados 

como cercas ou como pontes”. 

 Não obstante o secular triplo papel social de dona de casa, esposa e mãe esteja 

ultrapassado, a mulher ainda mantém o domínio sobre o espaço doméstico privado, ou seja, a 

casa. Embora venha se expandindo também para os espaços públicos em geral e ganhando 

poder na sociedade contemporânea, como já vimos anteriormente, a mulher moderna ainda 

demonstra ser a maior autoridade nos serviços domésticos, tais como ir às compras e cuidar 

da casa. O estereótipo da mulher profissional full time, que abre mão da convivência familiar 

em razão do trabalho, está em queda, dando espaço para a mulher “multitarefa”, que busca a 

integração entre trabalho e lar, profissão e família86. A escolha do que entra ou não porta 

adentro costuma ser dela, e portanto as leis internas da casa geralmente são de sua autoria. 

 

 

3.3.2 Cotidiano e consumo 

 

Anthony Giddens diz que nossas rotinas diárias, com as constantes interações com 

outras pessoas, dão estrutura e forma ao que fazemos. Estudar o cotidiano possibilita 

aprendermos muito sobre nós mesmos, como indivíduos que exercem papéis específicos na 

sociedade. Segundo o autor, a repetição comportamental organiza nossas vidas, e seu estudo 

nos permite também compreender “como seres humanos podem agir criativamente para 

moldar a realidade”, pois cada indivíduo percebe a realidade de forma diferente, de acordo 

com seu passado, interesse e motivação (GIDDENS, 2005, p. 83). O autor alerta sobre a 

                                                
86 Fonte: Estudo realizado em maio de 2012 pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), intitulado “O que o brasileiro pensa do meio 

ambiente e do consumo sustentável – Mulheres e tendências atuais do consumo no Brasil”. 
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importância de estudarmos a interação social no cotidiano: 
 
O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos 
pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão no presente. Todo dia, 
pela manhã, aquilo que assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de 
viver, ou de viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com este desejo. O 
cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. É uma história a 
meio-caminho de nós mesmos, quase em retirada, às vezes velada. Não se deve 
esquecer este “mundo-memória”, segundo a expressão de Péguy. É um mundo que 
amamos profundamente, memória olfativa, memória dos lugares da infância, 
memória do corpo, dos gestos da infância, dos prazeres. Talvez não seja inútil 
sublinhar a importância do domínio desta história “irracional”, ou desta “não-
história”, como diz ainda A. Dupront. O que interessa ao historiador do cotidiano é o 
Invisível… (CERTEAU, 2011, p. 31) 
 

 A esfera do visível não basta à ciência. Dando voz às pessoas, é possível trazer à tona 

o invisível a que Certeau se refere e, portanto, tornar compreensível o visível. Certeau inverte 

a perspectiva, deslocando a atenção do consumo supostamente passivo para o que chama de 

“criação anônima”, que surge na prática e desvio no uso dos bens. Ele evidencia as “astúcias 

dos consumidores” na arte de viver a sociedade de consumo. Com a teoria das práticas 

cotidianas, o autor chama a atenção para as “marcas sociais” cotidianas. 

 É no cotidiano, portanto, que encontramos as variadas respostas inventivas dos 

indivíduos, astúcias sutis e táticas de resistência com as quais cada um transforma e se 

apropria de objetos e códigos pré-instituídos. Ele molda seu cotidiano, através de signos e 

significações adquiridas e transformadas ao longo da vida, e assim se caracteriza através e 

pela sociedade de consumo. 

 Compreender, portanto, estas práticas comportamentais cotidianas, é fundamental 

para esta pesquisa. A mudança do comportamento cotidiano em direção ao consumo 

sustentável é muito mais complexa do que aparenta ser, uma vez que mexe com os pilares de 

construção da identidade dos indivíduos. De forma recorrente na sociedade de consumo, estes 

indivíduos acabam se apoiando em sinalizadores de estilo de vida, mediados pelo consumo e 

pelas representações diversas de que necessitam para se posicionar e “pertencer” a um 

determinado grupo. 

 As observações in loco, sugeridas pela pesquisa, ajudam a entender os mecanismos 

por trás de cada casa, e portanto, de cada entrevistada. Observar seus estilos de vida, seus 

pertences e hábitos pode solidificar as interpretações do pesquisador, diminuindo as possíveis 

margens de erro da entrevista. Em paralelo, quaisquer informações que deem indícios sobre as 

práticas cotidianas das entrevistadas deverão ser levadas em conta para que o invisível a que 

Certeau se refere faça emergir o visível, essencial à pesquisa e ciência.  



 

 

94 

4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

  

 Este trabalho utiliza a pesquisa qualitativa com o uso de entrevistas semiestruturadas 

com respondente único (entrevista em profundidade) como metodologia de coleta de dados. 
 
o mundo social não é um dado natural, sem problemas: ele é ativamente construído 
por pessoas em suas vidas cotidianas, mas não sob condições que elas mesmas 
estabeleceram. Assume-se que essas construções constituem a realidade essencial 
das pessoas, seu mundo vivencial. [...] A entrevista qualitativa, pois, fornece os 
dados básicos para o desenvolvimento e a compreensão detalhada das crenças, 
atitudes, valores e motivações, em relação aos comportamentos das pessoas em 
contextos sociais específicos. (GASKELL, In: BAUER & GASKELL, 2002, p. 65) 
 

 Ainda segundo Gaskell, a finalidade da pesquisa qualitativa é “explorar o espectro de 

opiniões” e “as diferentes representações sobre o assunto em questão”, com o objetivo de 

descobrir a variedade de pontos de vista. 

 Justificamos a escolha da história oral, por meio do recolhimento de informações 

através de entrevistas em profundidade, bem como observações in loco e narrativas de 

consumo como técnicas metodológicas para esta pesquisa, por permitirem um percurso 

temporal e textual através da cultura e memória social, o que nos possibilitará compreender as 

convergências e divergências do tema nas diferentes gerações analisadas. A reconstrução das 

histórias a partir das entrevistas e observações deverá fazer emergir pontos de conflito, 

reflexividade, culpa e confiança, entre outros, permitindo interpretações objetivas que 

compreenderão o corpus final a ser analisado à luz do referencial teórico que ancora esta 

reflexão. 

 A tabela a seguir resume sobre teorias, métodos e técnicas utilizadas: 

 

Pesquisa Qualitativa  

Epistemologia/Teoria Estudos culturais 

Estudos de recepção 

Métodos História oral – cultura e memória social 

Narrativas de consumo 

Análise de Discurso 

Técnicas Entrevistas em profundidade – gravadas em áudio e vídeo 

Observações in loco 

Transcrições e decupagem das entrevistas 
Figura 18: Quadro referencial da metodologia adotada na pesquisa empírica. 
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 Para a realização desta pesquisa foram entrevistadas 9 mulheres, sendo: 

 • 3 mulheres com idade entre 60 e 70 anos (geração das avós), 

 • 3 mulheres com idade entre 40 e 50 anos (geração das mães) e 

 • 3 mulheres com idade entre 20 e 30 anos (geração das netas). 

 O intervalo de 10 anos entre cada geração é proposital, e a intenção é garantir as 

particularidades históricas e de formação de cada grupo. 

 As entrevistas duraram em média 1 hora e 30 minutos cada, e foram realizadas nas 

casas das entrevistadas – critério adotado com o intuito de contemplar as observações in loco 

que fazem parte da análise. As gerações pré-definidas nesta pesquisa compreendem avós, 

mães e netas, todas mulheres, cada qual vivendo em sua própria casa, de nível sócio-

econômico médio (classe econômica B2 a C2, conforme o Critério de Classificação 

Econômica Brasil), que relatam suas intenções e ações de consumo e as relações que têm com 

as embalagens e os produtos da casa, sempre pelo prisma do tema proposto nesta pesquisa. 

Pretende-se problematizar as intersecções entre discurso e prática que emergem do cotidiano 

dessas diferentes gerações, o que permitirá uma reflexão maior sobre os usos sociais das 

embalagens. Resumindo, a seleção das entrevistadas teve como requisitos fundamentais os 

seguintes aspectos:  

 • ser do gênero feminino; 

 • ser brasileira e residir no Brasil; 

 • ter idade compreendida nas faixas estipuladas pelas gerações definidas na pesquisa; 

 • ter autonomia de compra e moradia (não morar com os pais, por exemplo); 

 • ser de nível sócio-econômico médio. 

 Todas as entrevistadas foram previamente esclarecidas sobre natureza e objetivos da 

pesquisa, e informadas sobre a importância da espontaneidade e sinceridade nas respostas. 

 Portanto, a metodologia se resume em 8 etapas: 

 

Etapas do processo metodológico: 
1. Desenvolvimento do roteiro semiestruturado 
2. Entrevistas em profundidade com observações in loco (gravadas em áudio e vídeo) 
3. Transcrição e decupagem das entrevistas 
4. Estudo das narrativas 
5. Análise interpretativa dos dados / Análise de discurso 
6. Conclusões 

Figura 19: Quadro referencial das etapas do processo metodológico. 
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 Uma busca de referencial exploratório foi realizada durante todo o período de 

estudos deste trabalho, através de frequentes pesquisas em supermercados e na internet, por 

meio de artigos e reportagens sobre o assunto e sobre lançamentos de novos produtos no 

mercado, que foram utilizados como referencial exploratório da pesquisa. Foram encontrados 

diversos produtos com embalagens que utilizam de alguma forma o discurso verde, “para o 

bem ou para o mal”, ou simplesmente como prática do mercado. As abordagens escolhidas 

fazem menção direta ou indireta aos seus seguintes “supostos” atributos: 

 • verde ou green 

 • sustentável 

 • eco, ecológico, eco-friendly ou “amigo do meio ambiente” 

 • biodegradável ou oxi-biodegradável 

 • utiliza plástico verde (de cana-de-açúcar ou amido de milho) 

 • reciclado e/ou reciclável 

 • utiliza material renovável 

 • orgânico 

 • selos ou certificações verdes 

 A ideia de utilizar um roteiro semiestruturado (anexo 1) partiu do princípio de que a 

melhor opção para a análise seria manter um alto grau de liberdade através da exploração de 

questões abertas, o que permite uma maior produção de narrativas das entrevistadas. As 

perguntas foram elaboradas de forma a fazer emergir questões como culpa, risco, confiança e 

reflexividade acerca do tema, possibilitando um tratamento mais sistemático dos dados. 

 Todas as   foram gravadas em áudio e vídeo, o que permitiu uma análise mais 

minuciosa no que diz respeito aos aspectos comportamentais das entrevistadas. Pouca ou 

nenhuma edição foi feita nas transcrições, deixando-as o mais próximo possível da sua forma 

original e da realidade retórica de cada entrevistada, e visando apenas um entendimento mais 

claro por parte do leitor. Observações in loco são relatadas quando necessário, de forma a 

ilustrar e enriquecer os depoimentos e narrativas. 
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4.1 HISTÓRIA ORAL – CULTURA E MEMÓRIA CULTURAL 

Cada indivíduo pensa que é um caso à parte quando opina: mas ele acentua a sua 
particularidade enquanto exalta o poder que o alienou. (BOSI, 2004, p. 124) 
 
O ser humano tem uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de 
uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos 
pressentimentos do futuro. (BOSI, 2004, p. 75) 
 

 A metodologia base escolhida para a pesquisa empírica é a história oral, como um 

método que se apoia na memória e como instrumento para se entender a realidade 

contemporânea através de relatos e entrevistas, que serão apresentados em forma de 

narrativas. Por meio de entrevistas gravadas em áudio e vídeo, os entrevistados testemunham 

acontecimentos passados e presentes, e conjecturam sobre o futuro incerto. A gravação em 

áudio passou a ser utilizada em 195087, mas a em vídeo é mais recente, e vem se difundindo 

muito entre historiadores, antropólogos, cientistas políticos, sociólogos, pedagogos, teóricos 

da literatura, psicólogos e outros, pois permite o registro da imagem do entrevistado e da 

situação de entrevista, impedindo que se percam os gestos e expressões faciais que 

complementam e enriquecem a enunciação, apontando reações e indicando as intenções do 

falante. As entrevistas de história oral geram fontes para a compreensão do passado, situando 

os entrevistados de acordo com as intenções da pesquisa através de estímulos e perguntas. Os 

relatos e memória nos permitem compreender como os indivíduos experimentaram e 

interpretam os acontecimentos de um grupo ou sociedade, contribuindo para o entendimento 

das gerações futuras. 

 Para tanto, é preciso antes levantar dados que alimentem o roteiro de entrevista de 

forma a alcançar os objetivos propostos, bem como de escolher os entrevistados de forma 

coerente com o que se pretende. 

 Partindo destes princípios, buscamos desenvolver questões que abrangessem todas as 

categorias de análise da pesquisa. 

 

4.2 NARRATIVAS DE CONSUMO E A ANÁLISE DE DISCURSO 

a análise de discurso trabalha com a materialidade da linguagem, considerando-a em 
seu duplo aspecto: o linguístico e o histórico, enquanto indissociáveis no processo 
de produção do sujeito do discurso e dos sentidos que (o) significam. O  que me 

                                                
87 Fonte: http://cpdoc.fgv.br/acervo/historiaoral 
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permite dizer que o sujeito assim é um lugar de significação historicamente 
constituído. (ORLANDI, 2004, p. 36-37) 
 

 Segundo Maingueneau (2001, p. 52-53), o discurso sempre é orientado, ou seja, é 

construído a partir do ponto de vista do locutor, e é também uma ação, pois “promete, sugere, 

afirma e questiona”. Neste sentido, pretende-se aqui analisar e confrontar algumas orientações 

discursivas para compreender “os mecanismos que promovem convencimento e persuasão, 

entre outros jogos argumentativos de linguagem que visam a veracidade do enunciador” 

(BACCEGA & CITELLI, 1989). 

Anthony Schaff (1971, p. 249-254) estuda o “papel ativo da linguagem” no processo 

do pensamento e conhecimento humano. Para ele, a linguagem é uma “unidade verbal e 

mental”, e sua existência é a condição necessária para a construção do pensamento conceitual. 

Para o autor, a linguagem influencia a maneira de percebermos a realidade, pois é produto da 

prática humana e de suas interações sociais, portanto, “é um reflexo específico da realidade 

[...], a criadora de nossa imagem do mundo”. Com a mudança de hábitos e costumes, novos 

vocábulos são criados e outros entram em desuso, constituindo o que Schaff denomina de 

dinâmica das línguas. Bakhtin (1988, p. 32-129) também observa a evolução das línguas no 

processo de desenvolvimento das relações sociais, e para ele a palavra constitui um 

“fenômeno ideológico por excelência”: trata-se do indicador mais sensível das transformações 

sociais, e sua realidade é absorvida pela função de signo. 

Como podemos concluir, o pensamento conceitual é resultado da linguagem 

instituída através da história e, portanto, da cultura, e cujos significados ideológicos podemos 

encontrar nos discursos e interdiscursos da realidade cotidiana. 

Através das narrativas de consumo e cotidiano das entrevistadas, pretendemos 

identificar estes significados ideológicos acerca do tema, e confrontá-los com nossas 

expectativas e hipóteses. Acredita-se que são nas entrelinhas dessas narrativas que se 

encontram as respostas para nossas perguntas. 
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5 A INSTÂNCIA EMPÍRICA  

 
O ser humano tem uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de 
uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos 
pressentimentos do futuro. (BOSI, 2004, p. 75) 
  

5.1 AS PERSONAGENS: TEMPORALIDADE E VISÕES DE CONSUMO 

o passado conserva-se e, além de conservar-se, atua no presente, mas não de forma 
homogênea. (BOSI, 1994, p. 48) 
 

Neste capítulo, trataremos de apresentar as personagens e situá-las brevemente no 

contexto das entrevistas, proporcionando uma síntese destes encontros com as três gerações 

aqui propostas para análise. Entendendo a casa como “espaço”, e portanto um “lugar 

praticado”, conforme Michel de Certeau nos ensina (CERTEAU, 2012, p. 184), sua 

importância na pesquisa foi grande, motivo que nos levou a não abrir mão destes espaços 

domésticos para as entrevistas. Acreditamos que somente neles, impregnados por atividades 

rotineiras, as personagens se expandem e se representam, ao passo que é possível concluir 

muito da veracidade – intencional ou não – de seus discursos, através da simples observação. 

O incentivo ao resgate temporal das práticas de consumo vividas também situa as 

personagens em seus discursos, o que Ecléa Bosi designa como memória-hábito: “um 

processo que se dá pelas exigências da socialização” e que faz parte de todo o nosso 

adestramento cultural (BOSI, 1994, p. 48-49). 

 

 

5.1.1 A geração das avós 
 
Uma lembrança é diamante bruto que precisa ser lapidado pelo espírito. Sem o 
trabalho da reflexão e da localização, seria uma imagem fugidia. O sentimento 
também precisa acompanhá-la para que ela não seja uma repetição do estado antigo, 
mas uma reaparição. (BOSI, 1994, p. 81) 
 

 Antes mesmo de me ver estacionar o carro, Leila, 67 anos, já me esperava ansiosa na 

porta da modesta casa situada na Praça Itália, em Rudge Ramos, São Bernardo do Campo. 

Conhecida pela generosidade e presteza, não é estranho entender o porque dela ter sido minha 

primeira entrevistada, e da entrevista ter durado o dobro do tempo previsto. Ao entrarmos pela 

porta principal, ela foi logo pedindo desculpas pela ausência dos adornos e quadros da casa 

que, segundo ela, estavam guardados à espera de que o pintor resolvesse aparecer. Estava 
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triste por isso, como se aquele vazio todo não a representasse, e de fato não a representava. 

Pude observar a mesa da sala pronta para nossa conversa, com uma bandeja cuidadosamente 

preparada para um café de coador com bolo de cenoura, sua especialidade desde sempre. 

Caçula “temporã” de 6 irmãos, teve uma educação dúbia, com um pai severo, de origem 

árabe, e uma mãe carinhosa, filha de italianos. Leila tem histórias lindas pra contar, e adora 

contá-las em detalhes. Muitas vezes, me surpreendeu com emocionantes relatos e 

depoimentos comoventes sobre sua família e seus hábitos de consumo em tempos de escassez. 
 
(o consumo) não existia, sabe?! Eu tenho uma boneca até hoje. Quando fiz 2 anos eu 
ganhei esta boneca. Era ela. Eu brincava com ela o ano inteiro. Quando chegava 
perto de novembro, a minha mãe escondia essa boneca, eu já não achava mais a 
boneca. Aí a minha mãe fazia vestido novo, chapeuzinho, e a minha irmã tricotava 
sapatinho pra boneca, casaquinhos... isso enquanto eu era pequena. E aí a minha mãe 
vestia a boneca toda com roupa nova, né, e me dava a mesma boneca no Natal. Eu 
ganhei essa mesma boneca uns 6 anos, eu acho... Outro dia eu mostrei pras minhas 
netas, mas eu morro de medo que elas peguem a boneca, porque a minha boneca é 
porcelana... hoje elas pegam com o braço, jogam né? Não! A gente tinha aquele 
cuidado, fazia caminha, né, pra boneca... sabia brincar... (Leila, 67) 
 

 Seus relatos sobre o consumo na sua época de infância trazem valores emocionais 

atrelados a sentimentos familiares, de convivência e troca. Não são vinculados ao consumo 

mercadológico, mas sim à simplicidade do que existia e era possível, e de como as coisas 

ganhavam sentido através das pessoas, no caso mãe, pai e irmãos. 
 
A minha mãe fazia um pudim de semolina... pudim de semolina é simples, mas sabe, 
tudo o que é gostoso é simples. E naquela época, não se comprava um litro de 
groselha, imagina... ninguém comprava um litro de groselha... A minha mãe dava 
um copo e eu ia na venda do Seu Américo e comprava um copo de groselha. O 
homem abria o litro dele, enchia o copo e me vendia. Eu pagava o tanto que era e 
levava pra casa. Aí, a minha mãe pegava e cortava a fatia do pudim, punha no prato 
e pegava uma colher de sopa de groselha e jogava assim por cima do pudim e dava 
pra gente... nossa, não tem coisa mais gostosa do mundo do que isso! (Leila, 67)  
 

 Maria Angela, 70 anos, me recebeu com certa ansiedade, como se a entrevista fosse 

um grande evento em sua vida. A casa conhecida como “casarão” nas redondezas do bairro 

Riacho Grande em São Bernardo do Campo, é grande e antiga, mas muito bem cuidada, toda 

branca com janelas e portas em azul ultramar, o que impõe um ar colonial ao imóvel. Ao 

entrar, me surpreendi com uma quantidade imensa de enfeites e objetos os mais variados, 

entre móveis e almofadas de todas as estampas, quadros, mesinhas e abajures que me 

abraçaram de forma aconchegante. Seu marido, Mário, ao perceber minha surpresa ao ver 

tantos adereços, foi logo dizendo de forma brincalhona que eu podia, e devia, levar comigo o 

que quisesse como lembrança. Era claro que tudo ali estava relacionado à dona da casa, como 
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gostava de se autoidentificar. Cada item era lembrança de algum lugar ou presente de alguém. 

Sentamos à mesa de madeira sólida e rústica da sala, e com fala delicada e suave, minha 

anfitriã também discorreu com nostalgia sobre valores emocionais atrelados aos objetos e atos 

de consumo de sua história. Neta de quatro avós italianos, sua infância foi simples, feliz, e 

rodeada de familiares. 
 
a gente viveu uma época muito diferente do que é hoje. Não tinha geladeira, não 
tinha televisão, o frango que você ia comer era comprado no matadouro, ou então 
comprava ele vivo e a minha mãe que matava... onde você vê isso hoje, né? Minha 
mãe fazia o sabão, pra aproveitar o sebo de carne, ou comprava sebo e a soda e fazia 
um sabão lá, maravilhoso, com até... não sei se você conhece, mas é um sabão ótimo 
que vai até cinza, carvão... então, é uma outra época. A gente não tinha pacote de 
bolacha, essas comidas prontas, e nem tinha dinheiro... [...] eu acho que a gente 
brincava mais. Brincava na rua! Uma coisa boa... [...] uma coisa que eu sempre quis 
ter, mas eu não tive (risos) foi uma bicicleta [...] no Natal, eu lembro de alguns 
presentes, de uma boneca... lembro de uma caminha que meu pai fez, porque o meu 
pai era marceneiro, né, ele fez uma caminha patente, aquela coisa com ripinhas 
assim... o colchãozinho a minha mãe que fez, e a tal da boneca. Eu lembro da cama, 
gostei mais da cama, que era miniaturinha, do que propriamente da boneca... a 
boneca, eu lembro assim... mas não era grande lembrança de boneca, nunca gostei 
muito de boneca, acredita? então, era assim... a gente não tinha muita coisa. Hoje 
tem muita coisa, as crianças têm demais, eu acho tudo muito supérfluo... tenho a 
impressão que isso não é muito bom porque a criança não valoriza as coisas... 
(Maria Angela, 70) 
 

 Também neta de quatro avós italianos, Nilce, 61 anos, sempre teve uma família 

grande e muito unida, bem ao estilo de sua origem. Também já me aguardava na porta da 

enorme casa da família, num bairro próximo ao centro de São Bernardo do Campo. A casa 

havia sido totalmente reformada para acolher muito bem a mãe, o irmão e ela, cada um com 

suas respectivas famílias, nos três apartamentos interdependentes. Hoje ela mora sozinha em 

sua parte da casa e, infelizmente, sua mãe havia falecido havia um mês, o que deixava grande 

ar de tristeza no ambiente térreo, vazio e ainda intocado. Como as outras entrevistadas, Nilce 

também preparou um cafezinho com biscoitos para o nosso encontro, mas antes me mostrou 

toda a enorme casa e contou um pouco de suas histórias nela. Falante, alegre e cheia de vida, 

seu discurso era mais otimista, mas tão realista quanto o das primeiras entrevistadas.  
 
a gente tinha um sapato pra ir pra escola, um chinelo pra ficar em casa, no inverno 
era um tênis, uma coisa assim, que a gente nem chamava tênis, era... não lembro, 
“sete vidas”? um tipo de um tênis aí... e um sapato pra sair. Eu me lembro que eu 
quis ir na missa um domingo e eu fui calçar meu sapato e não servia mais! A gente 
tinha muita bolha no pé! Ma que tanto que agora não se vê mais ninguém com bolha 
no pé? A gente vivia com bolha no pé, e não tinha esparadrapo em casa, não tinha 
bandaid, não se usava isso... [...] Hoje você abre o armário e tem uns 30 par de 
sapato... [...] Eu era criança e me lembro que ganhei um guarda-chuva. Foi o 
primeiro Natal que eu descobri que não existia Papai Noel. Eu fiquei acordada 
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esperando o Papai Noel chegar – olha que bandida! –, e eu vi meu pai e minha mãe 
falando baixinho, e eles puseram do lado da cama do meu irmão, porque a gente 
dormia no mesmo quarto, o presente dele e o meu... rá! Eles chegaram na cozinha e 
eu já estava com o guarda-chuva aberto, ahhhhh!!! (risos) Adorei meu guarda-chuva, 
ele era clarinho todo estampado, gente, eu fiquei emocionada com meu guarda-
chuva... agora, quantos guarda-chuva tem uma criança? 50! Porque elas adoram! Só 
que um tem orelhinha de Mickey, e outra tem orelhinha de sapo, outra tem anteninha 
de coisa, a minha neta tem capa aqui, tem na casa dela... e choveu a gente sai na rua 
pra usar as coisas dela, porque eu adoro chuva: “vamo, Catarina, vamo tomar 
chuva!” (Nilce, 61) 
 

 Nilce, assim como Leila e Maria Angela, traz saudosismo e certa crítica na fala 

quando compara o consumo na sua época de infância com o consumo nos dias de hoje, mas 

tem uma visão mais prática das coisas. Viúva há tempos, teve dois filhos que lhe deram dois 

netos, que são suas paixões e, como disse na entrevista, suas “razões de consumo”. É 

professora de italiano em universidades de terceira idade e viaja muito por conta dos 

programas de intercâmbio cultural. Sua visão de mundo mais abrangente lhe confere um olhar 

mais holístico para as coisas da vida: 
 
Eu acho que não precisava ter sofrido tudo isso, sabe? A minha mãe ia fazer feira, 
então eu adorava sexta-feira... por que ela ia na feira e trazia um saco de maçã: essa 
é sua, essa é sua, essa é sua. Gente! vai na minha fruteira! Toda semana você joga 
maçã fora! Nós não tínhamos dinheiro, mas se você não tem dinheiro pra comer é 
uma coisa muito séria, sabe? Não que a gente passasse fome, pelo contrário, mesa 
farta [...] minha mãe pagava escola pra mim, mas maçã era uma vez por semana! [...] 
Eu não acredito no sofrer para aprender, eu não sou dessa opinião. Eu acho que as 
pessoas inteligentes não precisam sofrer pra aprender. Não se bate em criança, 
porque... pra que? pra sofrer assim, ó (e se bate nos braços), pra aprender? você pode 
aprender na boa, não precisa apanhar, não precisa sofrer pra aprender, você pode 
aprender com inteligência na vida... a gente fala “ai, se não for difícil não valoriza”, 
gente, que loucura!!! Eu adoro as coisas fáceis... não é? vai gostar de coisa difícil? tá 
louco? Eu acho que não tem que ir pro difícil, a tua cabeça tem que te levar sempre 
pro mais fácil, e dá certo! (Nilce, 61) 
 

 Como já era de se esperar, a geração das avós foi a mais receptiva e falou mais. Não 

tínhamos preocupações com o tempo durante as conversas, nem com celulares tocando ou 

compromissos a espera. Foram verdadeiros momentos de prazer e troca, regados com 

cafezinhos de coador, bolos, biscoitos... coisas de vovó. 
 
Se o adulto não dispõe de tempo ou desejo para reconstruir a infância, o velho se 
curva sobre ela como os gregos sobre a idade de ouro. (BOSI, 1994, p. 83) 
 

 Suas falas traziam críticas ao passado e ao presente, como se houvesse uma 

temporalidade ideal que ainda não existe, e que não irão viver para ver, talvez nem acreditem 

que ela de fato venha a existir. A “evocação” ao passado, como Bosi nos ensina, traz a 
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“reminiscência da alegria de outrora”, uma alegria que, segundo a autora, era fruto de uma 

juventude latente repleta de possibilidades futuras (BOSI, 1994, p. 83-84). Assim, o que mais 

impressionou foram as lembranças dos presentes que ganharam na infância sem muitos 

recursos, como a boneca de porcelana da Leila, a caminha de madeira da Maria Angela e o 

guarda-chuva estampado da Nilce. Essa profundidade emocional não foi notada nas gerações 

mais recentes em suas relações com objetos e consumo na infância, talvez por ainda não 

enxergarem, no presente, um maior contraste com suas histórias e vivências. 

 

 

5.1.2 A geração das mães 

 

 É compreensível que as visões de mundo tenham uma relação direta com as 

experiências acumuladas durante a vida, e que as gerações mais novas não tenham tanto pra 

contar, ou nada que nos surpreenda de tal maneira. 

 Cláudia, artista plástica de 46 anos, casada e com duas filhas adolescentes, me 

recebeu em meio a uma tumultuada agenda de afazeres domésticos e de trabalho, mas mesmo 

assim havia feito um bolo para me servir com o café ao final da entrevista. Mora num bom 

apartamento no bairro da Aclimação, São Paulo – local em que residiu por toda a vida –, com 

decoração moderna e simples, poucos adereços, quadros ou enfeites. No decorrer de nossas 

conversas, ficou nítida sua preocupação com a boa formação das filhas: aulas particulares, 

escritório com computadores e amplo espaço para estudos, leitura e música. Entre as falas de 

Cláudia e outros sinais de demarcação, tudo indicava que eram elas, as filhas, que conduziam 

inconscientemente as prioridades da família. 
 
Quando eu era menina era aquele negócio, você só pode comprar aquilo... não tinha 
abundância. Depois, da época da adolescência até a faculdade meus pais estavam 
bem de vida, então a gente comprava mais coisas, fazia cursos, investia, ah: vi, fui, 
comprei, fiz aquilo... entendeu? Só que agora mudou pra mim, a situação financeira 
tá difícil, então gostaria de comprar mais, mas aí você se retém e acaba ensinando 
desta forma pros seus filhos. [...] as meninas também estão vendo: “ai, preciso, mas 
puxa... eu tenho tanto”... Então, na hora que dá pra comprar a gente compra. [...] 
Gostaria de comprar muito mais e fazer muito mais (por elas). (Cláudia, 46) 
 

 Para a secretária bilíngue Denise, de 50 anos, as prioridades são relativamente 

diferentes. De origem humilde, peculiar de sua geração nascida e criada no bairro da Moóca, 

em São Paulo, Denise ficou viúva muito cedo e teve que trabalhar em dobro pra criar e educar 

sozinha seu único filho, hoje com 23 anos. Me recebeu com muito carinho e atenção em seu 

pequeno apartamento no Campo Belo, onde mora com o filho. O ambiente simples e pequeno 
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exalava a espiritualidade e leveza de Denise, cujos hobbies são biodança e teatro amador, 

atividades que, segundo ela, preenchem seu espírito.  
 
Hoje nós somos uma sociedade consumista mesmo. A gente tá numa família 
privilegiada onde a gente dá tudo para as crianças, então as crianças têm coisas que 
não usam, que não brincam, que perdem logo... Na minha época não era assim. 
Presente é no Natal e só. No aniversário era uma lembrancinha, e hoje não, né... a 
gente dá presente pras crianças toda hora porque a gente pode mais. [...] Naquela 
época a informação era mais devagar, chegava mais devagar... Era uma sociedade, 
com outros hábitos, com outra cultura de consumo, com outro tipo de informação... 
e hoje é tudo muito rápido, as próprias crianças sabem tudo, então não tem como a 
gente falar: ah, então vou te dar presente só no Natal... Mas como?! Eles não 
entendem isso... é a gente que vem trazendo, a gente que vem modificando essa 
noção de criança, de família, de consumo. (Denise, 50) 
 

 Denise é daquelas pessoas ternas e queridas por natureza, é doce. Suas lembranças 

traziam à tona uma criança inteligente e com índole boa, capaz de compreender qualquer 

sentimento ou pessoa. 
 
Na minha época a gente não tinha. Não tinha dinheiro e pronto. Não tinha, não tinha. 
Nem por isso eu deixei de ser feliz. [...] Eu tinha loucura de viajar pros Estados 
Unidos. Eu queria ir no intercâmbio na época, eu era moleca, devia ter 12, 13 anos. 
E minha mãe foi muito clara: olha, nós não temos dinheiro pra passagem. Ponto. 
Então tá, né... morreu aí. Ficou na vontade, e não é por isso que eu fui menos feliz. 
Eu gostaria que ele (filho) tivesse ido, mas ele não quis... veja que ironia... (Denise, 
50) 
 

 Denise relatou um episódio em que o filho, na frente da namorada, riu do fato da mãe 

ter o mesmo celular há mais de dois anos e meio, e como ela o desbancou dizendo que ele ia 

entender isso quando fosse comprar um aparelho com o dinheiro do próprio bolso: – 

aproveite, disse ela, enquanto eu ainda estou pagando, porque logo isso vai acabar. Na função 

dupla de “pãe”, como se autointitula, Denise explica que é preciso mostrar o valor das coisas, 

mas que não dá pra deixar de fazer o que puder pelo filho, assim como seus pais fizeram o 

que podiam por ela. 
 
Os meus pais não me deram mais porque eles não tinham, porque eu tenho absoluta 
certeza de que, se eles tivessem mais dinheiro, eles teriam me dado mais coisas... 
talvez fosse diferente. Mas hoje, por exemplo, meu filho troca o celular toda hora... 
mas a realidade dele é: o celular cai, o celular perde, o celular cai na água... você vai 
falar que isso não é consumo? É consumo! A gente faz o que pode, e eu faço sim... 
mas não ajo diferente dos meus pais. Meus pais faziam por mim o que podiam, e eu 
faço pro meu filho o que posso. (Denise, 50) 
 

 A advogada carioca Paola, de 40 anos, foi a entrevistada mais nova da geração 

intermediária. Casada e com uma filha de quatro anos, é moradora recente do ascendente 
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bairro da Vila Leopoldina, desde que seu marido foi transferido para São Paulo a trabalho. O 

apartamento é amplo e arejado, com decoração variada e aconchegante. Na parede ainda estão 

os dizeres de “Feliz Aniversário” da festa da filha, e há muitas fotos espalhadas pela casa. Em 

destaque, emoldurada, uma linda carta que o avô do marido escreveu por ocasião de seu 

nascimento. Tudo tinha um significado, uma origem, uma história. Nas narrativas de Paola, 

pode-se perceber que não somente a idade cronológica interfere na visão de mundo de uma 

pessoa, mas também a sua maturidade adquirida na constituição familiar, com o tempo de 

casamento e em função da idade dos filhos. 
 
Quando eu era pequena, não tinha tanta variedade, eu não tinha acesso às coisas. 
Hoje em dia tudo é muito acessível. Agora, eu tento frear isso de uma maneira 
saudável para a minha filha, por exemplo, nem tudo o que ela quer eu dou. Acho que 
tudo tem sua hora, sua importância, porque senão você não curte nada, né... tem, 
tem, tem... é o querer muito mais do que o precisar. [...] não me faltou nada, nunca 
fui privada de nada, mas tinha tudo comedidamente. Eu não pedia e ganhava (na 
hora), tinha a época certa... as coisas eram bem pontuais. [...] Hoje eu ouço mais. Eu 
pedia alguma coisa pros meus pais e eles não me davam e não queriam saber o 
porque que eu pedia... não podia? não era a hora? Hoje eu ouço mais, eu vejo o 
porque ela (filha) quer, e busco isso nela, de um querer verdadeiro, não de um querer 
de quem vê na televisão e quer... (Paola, 40) 
 

 Por um momento cogitamos nomear essa geração de “filhas”, ao invés de “mães”, 

mas ficou evidente que “mães” representaria melhor esse grupo de mulheres, cuja fase da vida 

é mais altruísta em função dos filhos, apesar dessa geração ser considerada originalmente 

mais individualista do que as demais. Suas preocupações parecem girar em torno da educação 

e bem estar dos filhos, o que inclui a compra de bens materiais e a realização de diversos 

desejos de consumo dos mesmos, desde carros e celulares até roupas e viagens com a escola. 

Muitas vezes, parecem não medir esforços para fazer seus filhos “mais felizes”, embora 

admitam que não deixaram de ser felizes por não terem tido tudo o que queriam. 

 É possível identificar, portanto, o modelo feminino de consumo a que Baudrillard se 

referiu, que se vincula no valor por procuração (BAUDRILLARD, 2010, p. 118), como 

também aponta Thorstein Veblen em seu livro A Teoria da Classe Ociosa. 

 

 

5.1.3 A geração das netas 

 

 Com essa geração, o processo de agendamento das entrevistas foi mais difícil, o que 

chega a ser compreensível se considerarmos o momento pelo qual essas mulheres estão 

passando. Foram  22 contatos, dos quais 5 sem retorno e 4 desistências, sendo uma de última 
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hora. Tudo agendado por email, Facebook ou SMS, e endereços enviados via links do Google 

Maps. Dificilmente essas jovens atendiam ao telefone celular, mas respondiam prontamente a 

torpedos e emails. Por diversos momentos senti um certo desconforto, por estar tomando delas 

o valioso tempo de que aparentemente não dispunham, mas no fim percebi que todas 

acabaram se sentindo de certa forma importantes, por estarem contribuindo para com a 

“ciência”, como algumas comentaram – “tudo pela ciência!”. 

 Priscila, a professora de língua portuguesa de 29 anos, mandou vários torpedos me 

posicionando sobre as possibilidades de horário, data e endereço. Com dois empregos fixos, 

uma enorme pilha de redações e provas para corrigir e alguns alunos particulares, sua agenda 

era cheia, embora tivesse boa vontade em me atender. Estava esperando por sua chegada em 

frente ao prédio onde reside, também no bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo, quando ela 

me ligou dizendo para ir ao seu encontro junto ao portão da garagem, assim eu entraria com 

ela em seu carro, evitando demoras na portaria e agilizando o processo. Chegou cheia de 

livros e esbaforida em seu apartamento, ainda sem muitos móveis, mas com uma linda cadela 

da raça labrador, ansiosa e feliz com sua chegada. A mesa da sala era maior do que deveria, 

ocupando todos os espaços de passagem, e Priscila foi logo dizendo que era tudo provisório, 

pois ela e o “namorido” (outro neologismo da atualidade para designar esse tipo de relação 

não formalizada, mas estável) ainda não estavam certos se aquele seria o local adequado para 

viverem. Não havia quadros, enfeites ou outros sinais relevantes de personalidade, tudo 

parecia de fato sem alma ainda, com exceção da adorável cadela Maya, herdada pelo marido 

por ocasião da mudança. Sem filhos e com muitos planos para o futuro, Priscila falava 

brevemente sobre tudo, com uma economia de palavras típica de quem tem pressa. 
 
(antigamente) se consumia muito mais. Eu tive tudo, roupas... Quando eu estudei na 
escola nos Estados Unidos, a única coisa que eu deixei de comprar foi uma caneca e 
uma jaqueta, porque não tinha dinheiro... Me lembro disso. [...] A minha mãe, ela 
lavava roupa na mão pra não estragar a malha, porque o vestido dela, a roupa, tinha 
que durar anos, só pra poder fazer roupas pra filho... eu acho isso absurdo [...] ela 
não comprava roupa pra ela. Ai, eu não... não vou deixar de fazer coisas por 
ninguém, por isso que eu ainda não tive filho... Eu tô numa fase muito assim... sou 
eu, e eu. (Priscila, 29) 
 

 Ao final da entrevista saímos juntas do apartamento deixando Maya decepcionada, 

para que Priscila pudesse seguir para a casa de um aluno particular.  

  Mariana, designer de 27 anos nascida em Bauru, mora atualmente com duas colegas 

na Vila Mariana, bairro tradicional de São Paulo. Marcou a entrevista comigo para a manhã 

de um sábado, e ao abrir a porta foi logo pedindo desculpas pela bagunça, pois na noite 

anterior haviam comemorado a aprovação de uma delas em um concurso público. O pequeno 



 

 

107 

apartamento era típico de meninas, colorido e bem asseado, com vasinhos de plantas e 

informes do escalonamento da limpeza e outras responsabilidades mútuas colocados na porta 

da geladeira. Mariana me contou sobre o “funcionamento da casa”, e também que todas se 

entendiam muito bem com os afazeres domésticos, lavando roupas, fazendo compras e 

dividindo os espaços e demais tarefas. Enquanto as colegas dormiam em seus quartos, 

Mariana foi narrando suas experiências de vida que, para uma moça de 27 anos, eram bem 

interessantes. Saiu de casa cedo atrás de seus sonhos, e tinha muitos objetivos que estavam 

começando a se realizar, entre eles sua primeira viagem ao exterior, que já tinha data marcada 

e passagem comprada. Feliz e comunicativa, suas experiências traziam grandes tons de 

criticidade. 
 
O consumo mudou. [...] Pra mim, o que mais mudou foi esta quantidade de opções... 
até te deixa um pouco confuso... me lembrou ontem (risos), quando fomos fazer 
compras, e na hora em que a gente estava no supermercado, elas deram uma volta no 
carrinho e, quando olharam pra mim, minha mão estava cheia de coisas, e eu disse: – 
meu Deus, segura que meu telefone tá tocando! e isso porque eu tinha ido pro 
mercado pra comprar pouquíssimas coisas, e a gente acaba comprando mais coisas 
por conta dessa quantidade de produtos que ficam lá disponíveis... antes não, acho 
que as pessoas eram muito mais objetivas em relação à forma com que elas 
consumiam, entendeu? Não sei se era consciente isso... acho que não, acho que era 
por conta de que não tinha tanta opção... é uma coisa negativa, talvez, porque a 
gente foi levando este comportamento de consumo pra todas as outras áreas da nossa 
vida, relacionamento, a relação com as pessoas, enfim... até mesmo em relação com 
o meio ambiente... a gente consome e descarta (a pessoa) como se fosse, sei lá, um 
pote de geleia... (Mariana, 27) 
 

 Emília, advogada de 27 anos nascida em Maceió, hoje mora sozinha no bairro 

paulistano de Moema, num espaçoso apartamento pertencente a sua família, muito bem 

decorado e impecavelmente limpo. Confessou ser a limpeza uma fixação herdada da mãe, e 

também que havia feito uma grande faxina alguns dias antes, colocando tudo, absolutamente 

tudo, sob intervenção dos produtos de limpeza. Objetos e móveis caros, de muito bom gosto, 

atribuíam ao ambiente um ar de maturidade, ar este que a anfitriã representava muito bem, 

apesar da pouca idade. Emília já havia morado por algum tempo com o irmão nesse mesmo 

apartamento, mas no momento eram só ela e sua cadela de estimação da raça lhasa apso, que 

ficou presa na área de serviço durante nossa conversa, alardeando eventuais protestos. Tímida 

à primeira vista, Emília se mostrou falante e muito bem informada sobre as questões do 

planeta e do consumo, mas principalmente em relação à saúde. 
 
Acho que (o consumo) sempre se manteve. Minha mãe, ela é muito natureba... é, ela 
e minha irmã, assim, a cada ano elas estão cada vez p-p-piores (hesitou na palavra)... 
minha irmã casou com um judeu, e além de adotar a lista kosher, adotou também 
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uma lista que restringe todas as comidas que fazem mal à saúde, ou seja, não sobra 
nada... ela faz a cabeça da minha mãe, que fica na minha cola... [...] tínhamos sopa 
todas as noites: tem que comer sopa, tem que comer vegetais... eu odiaaaava... se 
tem uma coisa que eu não podia ouvir era a palavra “sopa” [...] nossa, eu fazia tanta 
chantagem... porque eu era obrigada a tomar essa sopa. Quando eu entrei na 
adolescência, eu passei a comer estas coisas naturalmente, mas também as outras, 
Coca-Cola, Pizza Hut... até que eu tive pedra na vesícula... eu fiz a cirurgia [...] e 
hoje eu parei, agora só como as coisas saudáveis mesmo. 
 

 Ficaram evidentes as preocupações pessoais desta geração: Priscila com o consumo 

de roupas, sapatos e restaurantes; Mariana com as realizações pessoais, que incluem viagens e 

cirurgia plástica para os seios; e Emília, obcecada por sua saúde e alimentação. Não 

demonstraram ter passado por qualquer privação na vida, e se comportam de forma hedonista, 

mais no sentido da busca da felicidade do que do prazer propriamente dito. 
 
As lutas de gerações a respeito do necessário e do desejável mostram outro modo de 
estabelecer as identidades e construir a nossa diferença. Vamos afastando-nos da 
época em que as identidades se definiam por essências históricas: atualmente 
configuram-se no consumo, dependem daquilo que possui, ou daquilo que se pode 
chegar a possuir. As transformações constantes nas tecnologias de produção, no 
design de objetos, na comunicação mais extensiva ou intensiva entre sociedades – e 
o que isto gera em relação à ampliação de desejos e expectativas – tornam instáveis 
as identidades fixadas em repertórios de bens, exclusivos de uma comunidade ética 
ou nacional. (CANCLINI, 2010, p. 30) 
 

 O grupo das netas demonstra um comportamento típico desta nova identidade, 

regada com informação e tecnologia, onde tudo se resume a rituais de consumo provenientes 

dos preceitos da mídia. Douglas e Isherwood propõem que as relações de consumo são, antes 

de mais nada, relações sociais, e seus rituais têm por objetivo estabelecer e manter essas 

relações, dando “sentido ao mundo” em que vivemos (Douglas & Isherwood, 2009). Canclini 

também faz menção às identificações dos jovens com as “respostas” obtidas através do 

consumo: 
 
Para muitos homens e mulheres, sobretudo jovens, as perguntas próprias aos 
cidadãos, sobre como obtermos informação e quem representa nossos interesses, são 
respondidas antes pelo consumo privado de bens e meios de comunicação do que 
pelas regras abstratas da democracia ou pela participação em organizações políticas 
desacreditadas. (CANCLINI, 2010, p. 14) 
 

 É preciso entender esse novo sentido de identidade, definido pelo processo em que o 

jovem se distingue e constrói significados através dos seus hábitos de consumo, e pouco 

reconhece dos sistemas político-econômicos a que pertence. 
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5.2 CONFIANÇA, CULPA E RISCO 

A natureza das instituições modernas está profundamente ligada ao mecanismo da 
confiança em sistemas abstratos, especialmente confiança em sistemas peritos. [...] 
A confiança em sistemas assume a forma de compromissos sem rosto, nos quais é 
mantida a fé no funcionamento do conhecimento em relação ao qual a pessoa leiga é 
amplamente ignorante. (GIDDENS, 1991, p. 87-91) 
 

Um dos objetivos desta pesquisa é identificar sinais de confiança, culpa e risco nas 

diferentes gerações, e entender o processo que articula esses sentimentos e seus vínculos com 

o discurso verde produzido pela mídia, neste caso específico, através das embalagens. 

 

 

5.2.1 Medo e culpa associados ao consumo 

 

Como já mencionamos anteriormente, a escatologia produzida pelos meios de 

comunicação estaria associada à produção de culpa, como explica Isleide Fontenelle (2012). 

As perguntas sobre como as entrevistadas se sentem, frente às questões relativas às mudanças 

climáticas do planeta e aos danos ao meio ambiente, contribuíram para situá-las 

historicamente neste contexto. 

 Exemplo disso é a percepção que temos do distanciamento do fator de risco que 

a geração das avós apresenta quanto às questões escatológicas, como se estas não 

acreditassem que elas mesmas estariam correndo algum risco, mas sim, as novas gerações: 
 
Penso nas minhas netas. (Leila, 67) 
 
Aquele pessoal que trabalha com o lixo que cai dos caminhões... nós fomos num 
lixão aqui, nem sei se ainda existe... a quantidade de gente vivendo do lixo, às vezes 
separando comida que estava no lixo... [...] aquelas crianças, famílias... (ar de 
lamentação) (Maria Angela, 70) 
 
Eu não chegarei a ver grandes diferenças, mas os menores (crianças) creio que sim. 
(Nilce, 61) 
 

A geração das mães demonstrou uma relação maior com o medo, externando 

sentimentos de impotência e desconhecimento sobre o assunto. Podemos notar também um 

certo grau de constrangimento em suas falas, que estaria associado à culpa por não estarem 

mais bem informadas e/ou por não serem mais pró ativas em relação ao assunto:  
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Tudo isso é assustador. [...] Procuro não pensar nisso, estou vivendo normal 
porque senão o psicológico vai por água abaixo. (Cláudia, 46) 
 
O que a gente pode fazer pra amenizar isso? a gente não sabe, então é um monte 
de especulação que está promovendo o que? o medo, a discórdia, né? [...] Vai ser 
terrível, porque você vai gravar todas as minhas contradições, né? (risos) (Denise, 
50) 
 
Tenho medo do que vai ser, mas não posso fazer nada... O que está ao meu 
alcance, eu procuro fazer. (Paola, 40) 
 

 As netas, curiosamente, não parecem se preocupar tanto ou acreditar em um “fim de 

mundo” proeminente. Demonstraram não ter muito tempo para pensar nisso, ou talvez – o que 

parece mais pertinente – não querem contaminar suas perspectivas de futuro com assuntos tão 

fatídicos. São visíveis suas visões limitadas ao “eu”. 
 
Para mim não dá preocupação, mas quando penso em ter filhos, imagino como 
será o futuro deles... [...] quando ouço no rádio sobre um alagamento na Zona Leste 
ou vejo na TV, eu desligo, prefiro não ver porque dá um nó na garganta... Agora 
estamos nos preparando para uma viagem para a Austrália, aí fico com medo e 
questiono: será que terá tsunami? Sim, eu desligo o rádio porque fico com pena, e 
também receio que, se inundar, fugirei para onde? (Priscila, 29) 
 
eu vejo as gerações mais velhas com um pouco mais de receio em relação a isso, 
sabe?! [...] e talvez a geração dessas crianças que estão vindo agora, porque elas 
estão sendo bombardeadas nas escolas, mas a minha (geração) em especial, acho 
que não tem essa preocupação...  (Mariana, 27) 
 
Tá, o mundo está em transformação... a coisa tá entrando em colapso, já é visível... 
[...] o problema é que o mundo está com um problema econômico tão grande, que as 
vezes a gente dá mais atenção à economia mundial do que às questões 
climáticas em consequência de nossa culpa, de ter jogado tanto lixo, de ter poluído 
tanto os rios... (Emília, 27)  
 

Priscila (neta), assim como Cláudia (mãe), assume a negativa com relação à 

realidade: prefere “não ver”, desliga o rádio e “foge”. No entanto, a afirmativa que 

prevaleceu, bem como a postura inicial manifestada durante a entrevista, demonstrou uma 

indiferença acentuada. A atitude chegou a ser blasé, e não foi possível notar nenhum 

constrangimento ou culpa nestas jovens, apesar da fala de Emília (neta) mencionar o termo 

“culpa” agregado ao pronome possessivo que a incluía: “nossa culpa”. 

De alguma forma, todas as entrevistadas mostraram preocupação com a questão do 

meio ambiente, apresentando algumas características peculiares às suas gerações. As avós se 

mostraram mais articuladas com relação a problemas pontuais, relatando várias atitudes pró-

ativas em detalhes, como a reciclagem de lixo, e uma curiosa apreensão no que diz respeito ao 
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uso da água. Ao contrário de Maria Angela, Leila e Nilce não acreditam que vai faltar água 

um dia, dada a imensa proporção líquida do planeta, mas todas acham imprescindível usá-la 

com responsabilidade. Enquanto mães e netas residem em apartamentos, em sua maioria 

dotados de sistemas internos de coleta e reciclagem de lixo, o que facilita muito seu 

engajamento nessa atividade, todas as entrevistadas da geração das avós residem em casas, e 

são enfáticas quanto às suas contribuições neste sentido: Leila separa tudo e leva aos 

“ecopontos” que a prefeitura disponibiliza em locais estratégicos da sua cidade; Maria Angela 

separa tudo para que o marido leve, de carro, aos postos localizados no bairro; e Nilce conta 

com a coleta seletiva  semanal da prefeitura. 

 

 

5.2.2 Confiança e risco no consumo e sua relação com as embalagens 

 

Quanto às embalagens, o que nos parece importante compreender é o grau de 

confiança que o discurso verde confere aos produtos através dos discursos proferidos pelas 

mesmas. Quando questionadas sobre a credibilidade auferida às informações escritas e visuais 

contidas nas embalagens, a maioria das entrevistadas se mostrou descrente ou desconfiada, o 

que denota certa reflexividade. 

No caso das geração das avós, esta falta de confiança ficou mais evidente nas 

questões atreladas `a saúde, o que é absolutamente justificável, em função dos problemas que 

elas enfrentam, relacionados à idade avançada, como alta taxa de colesterol no sangue, 

diabetes e pressão alta. Mais por causa desse “cuidado” do que por falta de confiança, as avós 

se mostraram bem informadas sobre açúcar, sódio e calorias, mas não demonstraram grandes 

preocupações com as questões do meio ambiente, com exceção de Maria Angela, que desistiu 

do uso dos aerossóis por conta do buraco na camada de ozônio. Apesar das questões pontuais 

de cada uma, as três dizem ler pouco o que está nas embalagens. 
 
Eu vou na minha sabedoria, eu não acredito muito nesse discurso verde não. 
Produto orgânico eu não conheço não. Os da nossas chácaras antigas eu sei que é 
puro; mas não tem placa mostrando isso por aí não. Na casa de meus pais tinha tudo 
orgânico, se é que orgânico significa sem agrotóxico, porque foi plantado na horta 
caseira. Eu não acredito porque... o que deram para a galinha, a fim dela “produzir” 
ovo sem colesterol? É tudo propaganda enganosa, é tudo para sugestionar e 
motivar a compra. [...] Quando não conheço o produto, então, eu leio (a 
embalagem). Mas se é assim um café Melitta, uma Doriana, uma coisa que eu já 
conheço há 500 anos e que eu uso, eu já li. Já confio. Agora, se é uma novidade... 
Tem saído aí esses menús da Sadia, da Perdigão, comidas prontas, então eu leio. 
Não faz meu gênero, eu já deixo lá. Se fosse outra época, eu pegava para trazer, 
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para experimentar. Hoje em dia, eu olho e digo: – ah! não é isso que eu quero. 
(Leila, 67) 
 
Uma coisa que me chamou atenção: o desodorante, que às vezes eu fico preocupada 
porque todos são antiperspirante; ruim para a saúde. [...] a gente não usa mais aquele 
aerossol por causa daquelas coisas todas, camada de ozônio. Agora esse negócio 
das embalagens conter essa informação não percebo não e também não procuro 
não. [...] Ah! Eu procuro ler a data da validade, caloria, de onde vem, essas 
coisas. A gente procura ver o sódio, quanto tem, procura comprar um que tenha 
menos. Questão de saúde. Agora com essa história dos Vigilantes (do Peso), eles 
ensinam ver pela proteína, carboidrato, gordura total, quantos pontos aquele 
alimento tem para você. [...] Mas não sou tão preocupada com esse discurso... 
(Maria Angela, 70) 
 
Acredito na quantidade de caloria; sobretudo alimentação porque é coisa séria... 
diet, light, porque causam risco para a saúde. [...] Leite, eu compro leite com 
cálcio... eu sou sozinha! Porque faz bem pra minha saúde... porque eu já peco 
tanto em comer doce e tranqueira, porque eu sou gorda disso, de comer doces e 
tranqueiras, né (risos). Então eu acho que o pouco que eu puder fazer pela minha 
saúde, melhor, né... Calorias... agora vou começar a ler sobre sódio! Não me 
preocupo com os ecológicos, mas como minha mãe morreu por causa da pressão 
alta, então, isso mexeu comigo e agora estou mais direcionada para o sódio. É que 
diz que não pode ter muito sódio, que tem comida que é light mas o sódio é lá em 
cima! Nossa Senhora, você vai por um lado e peca por outro, né?! Algumas coisas 
eu leio sim, se eu não conheço... (pensa) normalmente eu acho que eu não leio 
muito não... eu vejo a acidez do azeite... compro muito light! (Nilce, 61) 
 

 As mães se mostraram mais divididas. Enquanto Cláudia afirma não acreditar em 

tudo, Denise novamente desconfia das estratégias de venda por trás do assunto, e Paola 

admite não ler embalagens como deveria, mas é enfática quanto à sua crença nelas. Giddens 

atribui o ceticismo e a cautela à ignorância (GIDDENS, 1991, p. 92-93). Para o autor, as 

pessoas fazem uma “barganha com a modernidade”, cuja “natureza é governada por misturas 

específicas de deferência e ceticismo, alívio e medo”. Ainda segundo Giddens, a fé que 

envolve a confiança não implica necessariamente um ato consciente de compromisso, mas é 

circunstancial do dia a dia (p. 93). 
 
Acho que as embalagens verdes são mais para as pessoas verem. Não acredito em 
todas as que têm escritos porque não fazem de fato as embalagens biodegradáveis. 
Não estou totalmente ligada nessa parte, acredito no geral. Creio em 50% do que 
está escrito nas embalagens. [...] Nem tudo eu acredito. Eu leio o que está escrito, na 
maioria das vezes leio e vejo data de validade, é uma das primeiras coisas... 
(Cláudia, 46)  
 
Não acredito no que tem nas embalagens e ando muito cética sobre esse 
discurso verde. Ando muito cética com essa coisa de marketing; procuro comprar 
normalmente produtos diet, sem açúcar... A Natura também tem um conceito de 
xampu bárbaro, só esquecem de falar que eles, a cada três meses, trocam o produto. 
Tem produtos que já comprei e acontece de não encaixar no potinho. É tudo uma 
grande jogada de marketing; é um discurso e outra prática para manter você fiel 
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à marca, e só. [...] Não leio. Não confio. Não! Eu acho assim... a gente vive hoje 
num mundo muito marketeiro. Então, tudo o que se vende é o melhor, é na na, 
nanana, blá, blá... você não pode viver sem aquilo... é isso que a gente vive, é isso 
que o consumo vende. Então eu não acredito mesmo. Eu sei as diferenças de diet, 
light, mas não leio embalagem. Comprei, gostei, fez mal, não fez mal, me agradou, 
posso comprar de novo. (Denise, 50) 
 
De forma geral, acredito em tudo que está nas embalagens, mas não sou leitora 
assídua de embalagens. Eu leio o que ele (produto) oferece. Acredito! Acredito na 
validade, acredito nos nutrientes... (Paola, 40)  
 

 As netas também se dividem entre a confiança e a desconfiança. Giddens defende 

que o oposto de confiança, quando se trata de sistemas abstratos, seria um estado de espírito 

caracterizado por uma “ansiedade existencial persistente”, ou revolta, e que o termo 

desconfiança, nesses casos, se aplicaria ao ceticismo ou “atitude ativamente negativa para 

com as reivindicações de perícia que o sistema incorpora” (GIDDENS, 1991, p. 102). 

Mariana tem uma atitude mais cética neste sentido, assim como Denise, da geração 

intermediária – ambas parecem sofrer deste “mal” que, segundo Giddens, poderia ser melhor 

traduzido para o inglês como angst (revolta), ou “pavor existencial”. 

 No entanto, as três jovens atrelam suas crenças aos sistemas de comunicação – 

publicidade e marketing –, de forma direta ou indireta. Tal relação chega a ser curiosa, na 

medida em que mostra estas jovens atribuindo à produção de significados a responsabilidade 

por suas crenças ou descrenças, como no caso de Emília, que chegou a “desafiar” as 

informações contidas nas embalagens. Também Priscila sugere mudanças estéticas nas 

embalagens, com o propósito de facilitar e agilizar a transmissão de informações no ponto de 

venda, e Mariana alerta sobre a subestima dos discursos das embalagens em relação ao 

consumidor. 
 
Acredito, me baseio no que está escrito ali: se é biodegradável, se contribui para 
o reflorestamento de alguma área. Lembro da propaganda da pasta Sorriso que 
falava sobre preservar a mata Atlântica. Com relação às embalagens em si, acho 
que é muita coisa para observar e podiam ser mais simples. [...] Não (leio os 
rótulos). Então, eu leio só o sódio agora, que o médico falou pra ficar de olho por 
causa da tireóide. Massa de tomate, Pomarola, atum, patê de atum, não estou 
comprando mais. Açúcar também! Zero açúcar eu compro, é só pra consciência 
ficar mais leve, porque eu como muito chocolate... daí o zero açúcar anula, né?!  
(risos) (Priscila, 29) 
 
As pessoas pensam que só colocando o verde, os produtos serão sustentáveis, 
politicamente corretos; vejo que as pessoas consideram que colocar o produto 
numa embalagem verde ou utilizar uma imagem de riacho, já faz os outros 
entenderem que há uma preocupação com a natureza. Não é assim... [...] 
Normalmente eu leio. Principalmente quando elas me atraem, eu gosto de pegar 
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na mão e ficar olhando, daí eu leio... Embalagem engana muito (ênfase)!!! 
(Mariana, 27)  
 
Quanto ao discurso verde, depende de quem, pois sou desconfiada, e quanto ao que 
está na embalagem tenho 100% de dúvida, mas se conseguirem me convencer, 
então, beleza. [...] O médico nos alertou sobre o glutamato monossódico, que tem 
em tudo! Eu leio pra ver se tem, e já sei até o que que tem: Miojo, salgadinhos, 
pizza, bebidas lácteas... Transgênico, eu não como!!! Depois que eu aprendi no 
colégio o que é o transgênico, minha cabeça não é de ignorante, eu sei muito bem o 
que é o transgênico e não como!! Não adianta tentar me convencer de que é pro 
meio ambiente, de que não vai ter alimento pro Planeta Terra inteiro, sinto muito! 
Você alterou um aminoácido, uma proteína, e alergia é baseada na proteínas das 
substâncias. Eu tenho alergia de camarão, e se você vai alterando a proteína de tudo, 
daqui a pouco eu tô comendo uma banana e grrrrrr (faz sinal de engasgar)... com a 
proteína do camarão!!! Surpresa! Eu leio tudo. Tudo, tudo, tudo... (Emília, 27) 
 

 É provável que o fácil e rápido acesso destas jovens à informação as induza a “jogar 

o jogo da mídia” com mais clareza sobre suas regras. De certo modo, esta geração mais jovem 

parece estar mais informada sobre os discursos mercadológicos do que sobre os científicos – 

como é o caso das avós –, sendo que estes últimos visam educar o consumidor, alertando-o 

sobre os riscos causados por certos produtos. Giddens também menciona a ciência como 

tendo uma “imagem de conhecimento fidedigno que se verte numa atitude de respeito para 

com a maioria das formas de especialidade técnica”, o que gera uma ambivalência típica das 

relações de confiança: “só se exige confiança onde há ignorância” (GIDDENS, 1991, p. 92). 

 

5.3 USOS SOCIAIS DAS EMBALAGENS 

Uma zona propícia para comprovar que o senso comum não coincide com o bom 
senso é o consumo. [...] o consumo é o conjunto de processos socioculturais em que 
se realizam a apropriação e os usos dos produtos. Esta caracterização ajuda a 
enxergar os atos pelos quais consumimos como algo mais do que simples exercícios 
de gostos, caprichos e compras irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas, ou 
atitudes individuais, tal como costumam ser explorados pelas pesquisas de mercado. 
(CANCLINI, 2010, p. 59-60) 
 

 Ainda segundo Canclini, família, bairro de residência e grupos de trabalho agem 

como mediadores para o consumo. Martín-Barbero sugere que se faça pesquisa partindo das 

mediações, definidas como “lugares dos quais provêm as construções que delimitam e 

configuram a materialidade social e a expressividade cultural”, e propõe três lugares de 

mediação: “a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a competência cultural”. 

(MARTÍN-BARBERO, 2009, p. 294-295). Essas três mediações foram consideradas nas 

perguntas da pesquisa, e se mostraram muito presentes durante todas as entrevistas, como era 
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de se esperar, evidenciando características peculiares de cada geração no uso social das 

embalagens, como diversos meios de manifestar e gerar cultura. 

 

 

5.3.1 Do supermercado a casa: do pensamento à ação 
 
O consumo não é imposto; a escolha do consumidor é sua escolha livre. Ele pode ser 
irracional, supersticioso, tradicionalista ou experimental: a essência do conceito de 
consumir individual do economista é que ele exerce uma escolha soberana. 
(DOUGLAS & ISHERWOOD, 2009, p. 101) 
 

 Douglas & Isherwood defendem ainda que “o consumo começa onde termina o 

mercado”, e que o que acontece aos produtos após sua venda faz parte do processo de 

consumo, e que este, por sua vez, constitui a “arena em que a cultura é objeto de lutas que lhe 

conferem forma” (DOUGLAS & ISHERWOOD, 2009, p. 103). Arrisco dizer que o consumo 

começa, muitas vezes, com a lista ou as intenções de compra, com o “passeio” pelo 

supermercado e o apreço ao ato de fazer compras, com o “olhar influenciado” que antecede a 

compra. Desta forma, analisamos aqui também alguns indícios que revelam critérios de 

escolha dos produtos no supermercado, tais como a visão que cada entrevistada tem sobre as 

embalagens em si, e que tipo de consumidora ela se considera. 

 Leila não se considera ávida, Maria Angela diz não ser perdulária, e Nilce afirma 

que, definitivamente, não é impulsiva. Tais conclusões parecem estar associadas à idade e ao 

amadurecimento, como Leila descreve abaixo: 
 
Não sou consumidora ávida assim, hoje em dia, mas já fui porque a própria 
maturidade ensina. Quando você é mais nova, tudo que você vê, você quer, você 
compra. Depois você vai vendo que não há necessidade dessas coisas tanto assim. 
Então, eu mudei meus hábitos de consumo, eu não sou “aquela” consumidora. 
Aprendi, acho que com a idade. Eu sei que tem gente que aprende com a idade, tem 
gente que não. [...] Então, agora sou mais contida. 
 

 As três avós dizem gostar de ver e apreciar uma boa embalagem, mas demonstram 

não se render ao consumo por influência delas, a não ser quando a embalagem agrega valor ao 

produto, como diz Leila. Todas transparecem conhecer as regras do mercado, e jogam de 

forma consciente. São atentas à qualidade, à economia e ao prazer que os supermercados 

oferecem, para passear, ver produtos novos ou conferir lançamentos. O que “não interessa”, é 

“supérfluo” ou não é “básico”, dizem não comprar, ou como Nilce prefere dizer, “nem dou 

bola...”. 
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Eu curto (embalagens). De vez em quando eu olho. Eu gosto de ver, gosto de olhar 
embalagem. Nossa, e vejo que evoluíram bastante. Bom, depende do produto eu 
compro. Eu gosto da qualidade. Às vezes tem produto que não tem nem embalagem, 
mas a qualidade dele é boa, é nisso que eu vou. Eu sempre compro pela qualidade, 
mas quando junta a qualidade com a embalagem é melhor. Para armazenar, para 
guardar é melhor, né? Depende disso tudo, mas eu vou atrás da embalagem. [...] 
Mesmo se a embalagem me chama a atenção, mas o produto não é o que me 
interessa não compro, não consumo. (Leila, 67) 
 
Eu acho que eu sou mais assim, não perdulária, mas até prefiro que ele (marido) 
faça as compras porque ele só compra exatamente o que precisa. Eu não compro, por 
exemplo, bobagem, eu só compro pacote de biscoito doce quando sei que vem 
alguma criança aqui; salgado a gente sempre tem algum pacotinho aqui, mas doce a 
gente não compra. Eu fico vendo o carrinho das pessoas na fila e fico boba de ver a 
quantidade de coisa inútil, muito saquinho de salgadinho, não que eu não goste! 
também gosto de uma batatinha frita, aqueles saquinhos... Eu acho fantástico, mas 
procuro não comprar muito. [...] São lindas (as embalagens), gosto de ver às 
vezes; as embalagens são atrativas, elas têm que fazer o papel delas eu acho... 
não que eu ache que deva! mas são muito bonitas hoje em dia. Antigamente, 
você vê, o macarrão vinha num saco de papel grosso. Apareceu naquela novela 
“Esperança”, eu acho que foi. Hoje não, elas são bonitas... acho assim, elas são 
lindas as embalagens, coloridas, chamam uma atenção danada, até as de pão são 
bonitas. Eu gosto de olhar, mas eu não sou de comprar algo pela aparência só. 
[...] Talvez, se eu tivesse dinheiro sobrando e se eu soubesse que não ia ficar 
meio mal, eu compraria, talvez, outras coisas. Eu procuro não comprar 
também nesse ponto da economia porque muita coisa é supérflua. (Maria 
Angela, 70) 
 
Impulsiva não sou! Gosto de ver, vou passear no meio dos móveis, aí vou passear 
no meio das coisas de crianças, vou ver CD, é gostoso por isso! Vou ver o que tá 
saindo de geladeira nova... mas produto mesmo, é sempre aqueles, é sempre os 
básicos e pronto. E como eu gasto pouco porque sou sozinha, nem dou bola... 
(Nilce, 61) 
 

 As mães se dividem em suas opiniões. Cláudia não se classifica, mas deixa claro que 

compraria mais se pudesse. Paola e Denise não se consideram muito consumistas, e 

transparecem isso nos estilos de vida: ou por conta da “fase da vida” pela qual Paola está 

passando, ou através da TV antiga de Denise, que traduz certa vergonha e necessidade de 

explicação. As três parecem agir de forma prudente em relação às compras, com 

preocupações relativas à economia da casa. 
 
A primeira coisa que eu vejo é frutas e verduras. [...] Gostaria de comprar muito 
mais orgânico, mas às vezes os preços são absurdos... mas frutas a gente consome 
muito aqui. Meu esquema de supermercado é assim: frutas e verduras, aí eu vou pra 
proteína, a carne e o frango... peixe a gente consome, mas nem tanto, aí depois eu 
vou pros enlatados, massa, higiênicos e toda a outra parte. Congelados, nem tanto 
assim, eu tenho às vezes pra uma correria, não sou aquela de comprar tudo e 
estocar... Eu gosto de experimentar coisas novas (titubeia). (Cláudia, 46) 

 



 

 

117 

Sou pouquíssimo consumista. Não gosto de shopping (levanta as sobrancelhas). 
Talvez pela fase de vida, né... não, nem um pouco... Eu gosto de fazer 
supermercado, às vezes faço lista, às vezes não... Não vou toda semana mas, às 
vezes quando faltam os produtos em casa e eu vou no supermercado rapidinho, eu 
faço lista, mas pras compras de mês não faço lista: vou de baia em baia 
comprando o que eu preciso. Gosto de experimentar coisas novas, marcas 
novas... hoje vou também pelo preço, faço uma comparação em relação ao preço 
mas, entre uma marca desconhecida com preço baixo e uma conhecida com preço 
razoável, eu vou na razoável. Às vezes, dependendo do produto. Geleia, por 
exemplo, queijos, pães... determinadas coisas eu arrisco e determinadas coisas eu 
não arrisco: gosto daquela marca e compro. (Paola, 40) 
 
Eu não sou... (titubeia) Eu não me acho muito consumista, haja visto a minha 
televisão (e aponta pro lado), enoooooorme (ênfase, risos) que eu não troquei ainda, 
né?! Mas eu realmente fico com dó, porque a televisão funciona! Vou trocar a 
televisão só porque as outras são muuuuuito mais bonitas (ênfase, risos)!? Não, 
então ela fica aí, a gente realmente usa pouco a televisão então ela fica aí. Eu não 
me acho consumista. (vira os olhos pra pensar) Não sou de comprar muita coisa, 
não sou, né (dá de ombros). Compro o que vou precisando, vou renovando (o 
estoque)... [...] Não... (não gosta de ir ao supermercado). Eu faço listinha mas 
sempre acabo trazendo mais coisas, né?! – Ah, deixa eu aproveitar pra ter em 
casa... mas eu faço listinha sim. É mais obrigação do que prazer. Eu gosto (de 
embalagens). Eu gosto de ver, né?! É bonito, atrativo, a gente fala: – putz, ó o 
cara! me fez comprar esse negócio aqui... mas a embalagem era bárbara! Eu 
gosto de embalagem! (Denise, 50) 
 

 O que mais chama a atenção, no grupo das netas, é o prazer que sentem ao ir ao 

supermercado para fazer compras. Priscila chega ao ponto de ficar ansiosa com o 

comportamento contrário do namorado, e enfatiza sua necessidade de comprar novidades para 

experimentar. Apesar de metódica, Mariana se diz fiel aos produtos que compra, mas se 

contradiz quando admite se render a embalagens bonitas ou produtos de propagandas 

persuasivas. Emília busca facilitar a vida através de listas ou programas para o celular, e não 

demonstra gostar de embalagens. 
 
Gosto, adoro (ir ao supermercado). Quando eu vou com ele (namorado), eu fico 
até ansiosa, ele pede a lista e pede pra ir na frente. Eu falo: – não, não, Fê! o prazer 
tá em entrar em todas as gôndolas, olhar as novidades, sabe aquela coisa? E se 
tem novidade eu pego e compro mesmo pra experimentar... e ele vai, ele vai 
riscando (a lista) – pôxa, mas cê comprou isso aqui? aí eu vou correndo lá, se ele 
está no caixa, eu corro, aproveito e volto com alguma coisa... (Priscila, 29) 
 
Eu adoro (supermercado). Eu vou passando por todas as gôndolas. Engraçado, eu 
sou muito metódica, então eu sempre chego no mercado e faço o mesmo 
percurso, sempre começo pelo mesmo corredor e vou passando, e o último item é 
sempre água (risos). É complicado colocar um produto novo na minha lista, 
entendeu? Eu sou muito fiel àquilo que eu compro normalmente [...] às vezes se 
eu vejo que algo tá mais barato, eu vou lá e compro, mas eu gosto de comprar... 
como a água: eu sou muito chata com água, engraçado, né? aquela propaganda da 
Bonafonte que fala que a gente perdia as impurezas, agora eu só compro 
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Bonafonte, entendeu? (risos), estranho! Os produtos de limpeza, o iogurte, agora eu 
estou comprando só aquele Grego, porque eu gostei daquele negócio então eu já 
vou direto e nem vejo os outros, engraçado, sabe? Nossa, eu adoro (embalagens). 
Isso me atrai muito! Assim, eu adoro parar, ficar olhando... Às vezes a embalagem 
influencia, já comprei coisas porque elas eram bonitinhas... Uma vez eu quase 
comprei um perfume, ele era horrível (ênfase)... por conta da embalagem [...] a 
embalagem parecia um conto de fadas – nossa, gente, eu preciso ter esse perfume, 
a embalagem é maravilhosa! Sorte que eu senti o cheiro antes! (Mariana, 27) 
 
Ôôô (ênfase, gosta de ir ao supermercado)! Faço listinha, aliás, eu faço melhor: 
coloco na geladeira – comprei até no Santa Tereza, aquela feirinha que tem lá (no 
Rio de Janeiro), um quadro que você anota, porque facilita a minha vida. Eu deixo 
na frente da geladeira pra durante uma semana ir juntando: – ai, tá acabando o leite! 
Aí eu coloco lá. Tem até um programa pra celular, que você coloca a lista e vai 
fazendo o “tic”... o problema é que às vezes você não queria dar o “tic” e deu 
(risos)! [...] Depende (resposta direta e com ar ressabiado, sobre se gosta de 
embalagens). (Emília, 27) 
 

 Enquanto Priscila e Mariana demonstram apreço pelas novidades e beleza estética 

em seus discursos – a exemplo do perfume de Mariana –, Emília se fixa na apatia quanto ao 

jogo exercido pelo mercado, mas de certa forma se contradiz quando admite gostar de ir ao 

supermercado. Suas compras são mais exploratórias do que as das gerações mais velhas (avós 

e mães), característica plausível da idade e do descomprometimento, pois não têm filhos ainda 

e não vivem de aposentadoria. Mariana dá um ótimo exemplo sobre esta diferença de 

comportamento de consumo entre as gerações: 
 
Por exemplo, minha mãe quando vai comprar produtos de limpeza: ela compra a 
cândida, o álcool, o lustra móvel, e, sei lá, um outro determinado produto, porque ela 
sabe que, com aqueles quatro produtos ela vai fazer toda a limpeza. Agora, eu vou 
no supermercado: eu compro o limpa vidro, eu compro Veja, eu compro o Veja de 
cheirinho... é muita coisa! eu compro o sabão pra lavar roupas pretas, o sabão pra 
lavar roupas coloridas, então... sabe?! É muito diferente... E talvez a quantidade de 
lixo que eu tô gerando é muito maior do que a dos meus pais. [...] eu falo pra 
minha mãe: – como assim?! eu não vou passar o desinfetante pra limpar o chão da 
cozinha, tem que passar o “Veja Perfumes da Natureza” (risos)... e não é assim, 
entendeu? eu poderia muito bem passar o desinfetante, que pode matar (bactérias) 
muito mais do que o “Veja Perfumes da Natureza” (risos). (Mariana, 27) 

 

 

5.3.2 Engajamento social: coleta seletiva 

 

Dizer que contribui na coleta seletiva de lixo passou a ser sinônimo de consciência 

ambiental. Mas nem sempre é assim, pois muitas pessoas agem conforme o que lhes é 

imposto pela sociedade ou meio em que vivem. Os discursos produzidos pelas entrevistadas 

foram muito elucidativos nesse sentido, e pudemos captar as origens de suas ações, bem como 
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algumas intenções mal resolvidas. 

No caso das avós, ficou visível o empenho nessa atividade, talvez pelo tom 

determinado das respostas das três entrevistadas. Leila foi a mais detalhista neste sentido, e 

demonstrou muito conhecimento e engajamento, e por esse motivo talvez a revolte tanto o 

baixo envolvimento das pessoas em geral. Ela também demonstra amadurecimento constante 

sobre o assunto, buscando informações e transmitindo-as às netas. Maria Angela manifesta 

respeito pelo assunto, como ela mesma diz, e humildade ao admitir que sabe que poderia fazer 

mais. Nilce, mais prática e pontual, revela que, embora não se considere “muito ativista”, acha 

isso importante e procura fazer o possível. 
 
Procuro fazer a minha parte, eu reciclo aqui em casa. Eu tenho os tambores aqui 
na praça (em frente de casa), mas me sinto envergonhada de colocar lá porque as 
pessoas não têm educação. Porque nós temos: papel, plástico, vidro e metal aqui. 
Você abre o (tambor de) metal tem papel, tem lata, tem plástico, tem tudo ali. No de 
plástico a mesma coisa. As pessoas não têm educação, chegam assim com os 
saquinhos de lixo amarrados e jogam... Trazem madeiras, lâmpada fluorescente... 
Isso daí está errado! Então, o que falta é informação, é educação para o povo, as 
pessoas não se ligam. [...] Quando eu casei já se falava nisso, em reciclar. [...] Ah! 
Mudei (hábitos de consumo), mesmo na compra de coisas em que as embalagens 
são descartáveis. [...] Eu leio rótulo, eu compro, faço, falo. [...] Eu leio, faço a 
separação do lixo e incentivo. As minhas netas também já sabem. Às vezes eu falo, 
– ah! onde será que vou jogar esse plástico? Para ver a reação delas, que 
prontamente dizem: – vem vó, aqui, é esse azul. O azul é do plástico, vó; o vermelho 
é do papel; o container azul é de colocar plástico. Até a pequenininha já sabe. [...] 
Eu mudei, mudei bastante. Reciclo muito mais do que eu fazia alguns anos 
atrás. Eu vejo tudo, eu reciclo tudo, só mesmo o lixo orgânico que eu jogo fora. [...] 
Inclusive pilhas a gente leva lá no banco Santander, que recebe isso. (Leila, 67) 
 
Eu sempre tive respeito pela água e pelo lixo. [...] A gente não usa mais aerossol, 
por causa da camada de ozônio, né... [..] A gente recicla. Nós tiramos toda a parte de 
vidro, plástico, e a gente leva aqui num lugar, nuns vasilhames lá que... os 
containers, é... eles tem aqui no Riacho Grande. A gente leva até lá (de carro). 
Temos um recipiente aqui em casa só pra isso. Aí o Mário (marido) chega lá e vai 
colocando nos containers, o que é de vidro, o que é papel... Ou então o rapaz aqui 
que a gente viu, tá reciclando porque não acha emprego, o Mário levou lá pra ele o 
que ele queria... Não que a gente faça muito, eu acho que poderia ser muito 
mais. (Maria Angela, 70) 
 
Eu não sou assim muito ativista, né... pra mim as festas não tem mais descartáveis, 
eu já tirei, então assim: prato prato, garfo garfo, tudo assim, nada de jogar fora. Eu 
separo lixo, separo os plásticos... mais plástico, não tem muito vidro na minha casa... 
As crianças já aprendem, então eu acho isso importante. (Nilce, 61)  
 

 Suas ações são congruentes com as intenções, pois todas se mobilizam para destinar 

seus lixos recicláveis, a despeito de morarem em casas, e portanto não disporem de sistemas 

de coleta de fácil acesso. 
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 No caso das mães, o que se percebe é um condicionamento atrelado à existência ou 

não de coleta seletiva nos condomínios em que residem, considerando que as três 

entrevistadas moram em prédios. Cláudia não faz a seleção, pois o prédio não tem sistema, e 

admite sentir preguiça de levar seus recicláveis ao posto mais próximo, que fica no parque em 

frente ao prédio. Nota-se sentimentos de constrangimento e culpa em sua fala. Paola é 

econômica em seus relatos, e deixa visível o fato de agir conforme as regras do prédio em que 

vive, mas sua visão de coleta seletiva se restringe ao “lavar as embalagens” e “jogar fora”. 

Denise também transparece o condicionamento ao sistema do prédio, e admite sua limitação 

sobre o assunto ao se mostrar “abismada” com o volume dos recicláveis que produz. Cai em 

contradição ao se considerar “consciente”, e usa como único referencial para isso o ato de 

“lavar os potinhos”, assim como Paola. 
 
Tudo isso é bem bacana se a gente for... não que eu faça tudo isso na minha casa... 
eu não sou uma pessoa de separar lixo, mas eu separo... gostaria de ser mais. A 
gente se preocupa para o futuro dos filhos, né?! Hoje, você tá aí, tudo bem, – nossa 
que horror! e acaba não fazendo, né... então você se sente culpada porque você não 
faz nada disso. [...] Aqui não tem, eles não fazem separação no meu prédio, então aí 
é que tá a desvantagem, entendeu? Porque se tivesse esse incentivo eu acho que eu 
faria mais. Posto de coleta? Eu tenho (pensa)... no Parque da Aclimação, pra dizer a 
verdade... não é tão longe, mas a preguiça (expressão de vergonha)... se parar pra 
pensar é a verdade... (Cláudia, 46)  
 
Eu tenho os cuidados caseiros. Aqui no prédio tem sistema de coleta, então eu 
lavo as embalagens que eu jogo fora. Boto a comida num saquinho, o plástico em 
outro, e vidro em outro. Eles recolhem duas vezes ao dia. (Paola, 40) 
 
(hesitação) Sim... eu faço a seleção de lixo, né, a gente tem aqui no prédio. 
Reciclável e orgânico. Quando eu comecei a fazer, fiquei espantada com o volume 
de lixo reciclável, e como diminuiu o meu volume de lixo (orgânico). Mas fiquei 
realmente abismada! Porque eu não tinha me dado conta antes de tanto, né, ou que 
fosse tanto... ah, vá, tá bom, os lixões estão cheios, a gente sabe, mas, o lixão fica 
onde? é lá né (apontando para longe)! Aí quando você toma uma ação que depende 
de você é que você vê a diferença. Mexeu comigo. Eu sou assim bem consciente, na 
separação. Quando colocam potinho usado sem lavar no lugar certo, sou meio chata 
(risos). (Denise, 50) 
 

 As netas também demonstram certo condicionamento da coleta seletiva aos sistemas 

existentes nos prédios em que residem, porém, atribuem maior sentido econômico ao ato. 

Priscila não hesita ao declarar sua adesão ao sistema do prédio em função do “bolso”. Diz 

“jogar fora” as embalagens, e usa para elas o termo “entulho”, cujo significado pode ser 

“conjunto de materiais inúteis” ou “escombros”, que não atribui qualquer valor aos materiais 

em questão, e por consequência, ao ato de reciclar em si. Deixa transparecer o apreço pelo 

visual, quando se mostra incomodada por uma embalagem “torta” de Sucrilhos dentro do 
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armário, e sugere o uso de um “potinho”. Priscila admite ter aprendido a reciclar com o 

namorado. Inicialmente, não admirava nele essa prática (que inclusive chamou de 

"viadagem”), até se envolver emocionalmente e acabar aderindo, o que faz há 1 ano apenas. 

Não demonstra vergonha ou arrependimento, apenas constata o fato e conta como uma 

história a mais de vida. Já Mariana se mostra mais articulada, com o uso de um recipiente de 

lixo só para os recicláveis e o rodízio das moradoras do apartamento para levar os materiais 

até a garagem, onde ficam os tambores de coleta do prédio. Porém, atribui ao “prédio” o ato 

em si, e parece ter aprendido com as colegas de apartamento o hábito de reciclar, mostrando 

surpresa com o volume produzido. Emília parece não reciclar, como “sugere” de início, e isso 

é notado quando usa o verbo “ter” no futuro do pretérito: “teria que levar lá embaixo”. 
 
Antes eu morava num prédio que não tinha separação de lixo. Agora eu estou me 
policiando mais porque tá saindo do bolso, porque a água agora é separada, tem 
um registro para cada apartamento. Inclusive eu comprei até outro lixo só pra 
colocar o reciclável e o outro orgânico. Em cada andar tem dois tambores. Eu faço 
só isso, que eu sei. [...] Eu jogo toooda (ênfase) a embalagem fora! [...] Quando eu 
tirava da embalagem, ele (ex-marido) falava: – para, porque você tira da 
embalagem? Ele falava que a caixa ia conservar mais... não sei aonde!? Era um 
entulho que guardava dentro do armário, torto... eu não! compra um potinho! 
Eu mudei (de comportamento) esse ano, quando me mudei pra casa do Felipe 
(namorado), porque lá ele tinha (coleta), aí eu pensava... eu prejulgava, né?! Eu 
falava: – ai, que viadagem! Ficar fazendo seleção de lixo (cara de desgosto)... Eu 
pensava assim mesmo, tá?! Daí, como eu gostei tanto dele, não! eu vou fazer, pra ser 
bonitinha e tal. [...] Aprendi com ele (risos). (Priscila, 29) 
 
Aqui a gente recicla tudo. Temos o lixinho orgânico e o lixinho reciclável. O prédio 
separa, toda quinta-feira, eles têm os tambores lá embaixo. A gente tem até o 
“rodiziozinho” do lixo, cada uma desce o lixinho reciclável (sorriso). Faz muito 
tempo que tem isso no prédio, e desde que elas mudaram pra cá que criou este 
costume, né. Tem sempre o lixinho, que é até maior assim (risos). (o volume) é 
impressionante! É impressionante como a gente produz lixo reciclável. (Mariana, 
27) 
 
Aqui no prédio tem (coleta seletiva). Eu acho assim, eu ainda não consegui 
descartar pelos quatro tipos... teria que levar lá embaixo. Lá embaixo tem de 
pilhas e baterias. Quase sempre eu vou lá e deixo. (Emília, 27) 

 

 Resumindo, podemos observar uma participação no processo maior por parte da 

geração mais velha, que demonstra também maior conhecimento e disposição para aprender 

sobre o assunto. As avós se mostram mais respeitosas e preocupadas, aptas ao aprendizado, 

enquanto as gerações mais novas – mães e netas – agem mais por incentivo externo do que 

por motivação crítica. 
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5.3.3 Apropriações pós-consumo 

 
Os conhecimentos e as simbólicas impostos são o objeto de manipulação pelos 
praticantes que não seus fabricantes. [...] práticas teimosas, astuciosas, cotidianas 
que o utilizam. Aquilo que se chama de “vulgarização” ou “degradação” de uma 
cultura seria então um aspecto, caricaturado e parcial, da revanche que as táticas 
utilizadoras tomam do poder dominador da produção. (CERTEAU, 2012, p. 89-90) 

 

 Se considerarmos as embalagens como “repertório com o qual os usuários procedem 

a operações próprias”, (CERTEAU, 2012, p. 88), buscando analisar as representações que 

estas incorporam pelos consumidores, principalmente no que diz respeito ao pós uso, 

podemos analisar melhor as condutas geracionais.  

 Foi muito interessante constatar o altruísmo nas falas das avós. Todas fizeram 

menção ao “doar” ou “dar”, o que atribui um juízo de valor maior às embalagens no pós-uso – 

ou produtos, como no caso dos sapatos de Leila. Não há qualquer sinal de constrangimento, 

culpa ou ironia, mas sim de uma natural preocupação com o destino e melhor aproveitamento 

de tudo. Leila relata com detalhes: 
 
Reutilizo embalagens [...] Esses plásticos aqui eu gosto deles para colocar lata de 
óleo. “Lata de óleo”, que coisa antiga! Eu gosto para colocar os potes de óleo, 
vinagre, eu gosto de colocar nessas coisas aqui (se referindo às bandejinhas de 
poliuretano) para não engordurar, não melecar o lugar. É porque às vezes a gente 
tem que por num papel ou num plástico e gruda, e na hora de tirar é uma sujeira. 
Assim não: eu ponho e aí ponho os potes, eu reutilizo isso.  [...] Ah! Vidros depende, 
eu uso para colocar erva-doce, assim, temperos, nos vidros de geleia da “Belberries” 
lá (se referindo a marca Queensberry). É porque eu utilizo essas geleias, então, eu 
reutilizo (os vidros). Antigamente eu até usava mais as embalagens porque fazia 
artesanato, agora eu já não faço mais artesanato, então eu reciclo. [...] Essas coisas 
(se referindo a potes de plástico com tampa), a gente vai guardando, vai guardando. 
Aí faz o quê? Latas? adoraria. Não tenho. [...] Eu não compro nada, a não ser 
Toddy... Toddy não, Nescau. Mas vou guardar para quê? Vou reutilizar aonde? No 
quê? Não faço mais nada. Há um tempo atrás, eu ainda guardava, mas tenho medo 
que crie barata, essas coisas. Que nem pote de sorvete: Nossa Senhora, quando vejo 
está aquele monte assim! Então eu reciclo; potes de sorvete é o mais consumido. 
Nesse caso, eu guardo para dar alguma coisa para alguém. Mas depois o que 
faço com tudo isso? A maior parte eu doo ou reciclo. Como (quando) meu marido 
Dirceu costuma viajar para o Paranapanema para pescar. Ele vai para uma aldeia de 
pescadores, então ele leva. Já estou com uma mala no quintal cheia de plásticos, 
potes, frigideiras, panelas. Coisas que eu não quero mais; ele disse que quando 
chega lá as pessoas até disputam. Eu gosto de dar as coisas e fiz isso com meus 
sapatos, com toalhas de mesa. Tudo que eu não uso, eu mando para lá. [...] Eu gosto 
de ter tudo bonitinho, mais nada; eu gosto de dar, adoro dar... Tudo, tudo eu 
gosto de dar. Os meus sapatos também eu dei tudo; agora tenho uma meia dúzia. 
Na verdade tenho uns 12 ou 15 pares. (Leila, 67) 
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Olha, saquinho plástico a gente guarda, pra usar, pra por no lixinho, aquela história... 
agora, essas embalagens se eu não puser no reciclado, eu levo pra Marilene, minha 
professora (a professora de artesanato). A gente lava e leva pra ela. Não, eu não 
guardo assim não... ou dá pra alguém, ou põe lá (lixo para reciclagem). O vidro 
talvez, o copo de requeijão de plástico, por exemplo, que eu ponho a clara que eu 
não uso e que vou usar, tem tampinha. As bandejinhas de isopor eu levo tudo pra 
Marilene. (Maria Angela, 70) 
 
De vidro sim, de vidro nós temos lá embaixo (local para armazenar vidros na casa). 
E de plástico, como hoje: acabou um queijo Danúbio, eu lavei e guardei porque... de 
margarina, de queijo, este tipo de queijo, porque eu dou pra um centro que serve 
sopa, sopão, pros indigentes. Aí eles põem no pote porque é bem fechadinho, as 
vezes os indigentes estão dormindo e eles põem o pote lá... eu já trabalhei nessa 
tarefa, é muito legal, eu gosto. Eu mesma não uso. (Nilce, 61) 
 

 Para as mães, a relação com as embalagens no pós-uso parece ser diferente. Cláudia 

relatou um olhar para o upcycling, por trabalhar com produção de imagens e eventos. Seu 

olhar busca no olhar dos outros o referencial para o trabalho artesanal que faz. Há uma 

preocupação com o que os outros pensam, que podemos observar também nas falas de 

Cláudia e Denise, embora de formas diferentes: 
 
Eu guardo (embalagens)... inclusive eu fiz a produção de um casamento e nós 
separamos vidros reciclados, eu pintei tudo, bem assim, amarelinho, rosinha, lilás e 
verdinho, e aí foi tudo nas mesas e todo mundo amou e levou embora, porque 
achou fantástico essa coisa do reciclado... então é assim, indiretamente, você 
pegando a embalagem e usando pra uma criatividade interessante, as pessoas 
entendem isso de outra forma. Potinhos, algumas coisas que tem, eu reutilizo, eu 
gosto, mas eu gosto de pegar embalagens que eu consigo lavar e fazer alguma coisa, 
não aquelas embalagens, tipo, do leite... então aquilo fica um cheiro, aquilo me 
incomoda... acho anti-higiênico. Mas a garrafa PET, por exemplo, você consegue 
lavar, manusear, e a partir daí, quem faz esses brinquedos infantis, eu acho 
fantástico isso... A embalagem de sorvete eu guardo, o Roberto (marido) guarda 
parafuso, ferramenta (risos), o resto eu jogo tudo fora. A minha sogra guarda tudo. 
Minha mãe me dá aquelas bandejinhas de isopor porque eu uso pra misturar a tinta, 
pra agilizar o meu trabalho, (prefiro) do que ficar lavando as paletas (risos). 
(Cláudia, 46)  
 
Sim, reutilizo (embalagens). Ah, ontem eu tava brigando com o Aloísio (filho) por 
causa disso, porque, sabe aqueles potinhos de margarina? tem um potinho de 
margarina aí que eu adoro, eu compro a margarina porque eu gosto, e o potinho, é a 
medida das minhas sopas! Sabe comida quando a gente faz e congela? é a medida 
perfeita, é a minha medida... então o que acontece? eu faço um monte de sopa, 
congelo, coloco tudo naqueles potinhos, né... mas eu ando numa fase que eu não 
estou fazendo muita coisa pra congelar, então os potinhos estão todos no armário. Aí 
o Aloísio: – mãe, olha! – Ontem, com a Júlia que é namorada dele, – mãe, olha aqui 
que coisa horrível, Júlia vem ver quanto potinho que a minha mãe tem de margarina! 
(risos) Aí eu fui explicar que eu congelo, mostrei o congelador que estava vazio e 
falei porque, que quando eu faço, eu ponho tudo, deixo aí, e vou comendo quando 
eu quero, né?! Então, eu reutilizo sim! Os vidros quando são bonitos eu não jogo 
fora, eu gosto. Adoro ver uma pessoa que faz reutilização de um monte de 
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tralha, que a gente vê e diz: putz, a pessoa viu, fez isso, olha que ideia! Mas eu 
mesma não tenho nem muita disponibilidade de tempo e nem sei fazer.(Denise, 50) 
 
Sim, (reutilizo) plásticos, potinhos (risos, fazendo gesto com as mãos, como quem 
quer pegá-los) (Paola, 40) 

 

 As três sentem a necessidade de explicar em detalhes o porque e como reutilizam 

algumas embalagens, evidenciando certo preconceito implícito em suas falas e risos. As três 

riram, de alguma forma, em situações diferentes durante as entrevistas: Cláudia quando 

mencionou o uso pelo marido de potes de sorvete, para guardar parafusos e ferramentas; 

Denise quando relatou a indignação do filho ao ver os potes de margarina que ela usa para 

congelar sopa; e Paola ao admitir, indiretamente, que adora os potinhos de plástico. Paola não 

se estendeu sobre esse assunto, deixando uma lacuna duvidosa à espera da próxima pergunta 

da pesquisa. Seu silêncio pareceu dizer muita coisa, pois “as palavras são múltiplas mas os 

silêncios também o são” (ORLANDI, 2007, p. 28), e no caso da Paola podemos sentir 

sentimentos dúbios e confusos sobre qual seria a resposta ideal, que não foi encontrada e 

então substituída pelo silêncio. 

 Para as jovens netas, não pareceu haver dúvidas ou medo, tampouco  o altruísmo das 

avós ou a “pseudo-vergonha” das mães. Podemos perceber sentimentos de repúdio na fala de 

Priscila, ironia no comentário e risos de Mariana sobre “fazer um vasinho com garrafas PET”, 

e certa apatia em Emília, associada à influência da mãe em suas decisões domésticas. Emília 

também demonstra um interesse particular pela questão econômica, associando seus atos à 

inteligência, otimizando custos, mas também à vaidade, pois seus exemplos giram em torno 

de  beleza e estética. 

 
Peguei trauma de embalagem... o Flávio (ex-marido) só comprava pela 
embalagem: – ah, vai ganhar um potinho! aí (ele) guardava aqueles potes bregas 
em casa, copos, aquela coisa... nossa, terrível... Não. Agora eu vejo, descarto, 
então o Felipe (namorado) me pegou botando fora, não sei que plástico que era, que 
tinha tampinha... de azeitona! vidro de azeitona! – Acabei, falei, – Fê, joga fora. – 
Joga fora ou lava? – Porque a mãe dele também guarda! – Joga fora (ênfase com 
cara de nojo)!, porque embalagem aqui é descartável. Joga tudo fora, falei. Eu 
lembro da minha mãe, do Flávio e da minha sogra, então aí, exorcisa! É um pessoal 
que quer ter tudo em casa, acumular coisa, tranqueira, sujeira, uma energia... joga 
fora as coisas que não usa! É só por isso... (Priscila, 29) 
 
Olha, eu reutilizo as embalagens que são de refil, as outras normalmente, como a 
gente recicla, eu descarto. Assim, eu não tenho o costume de pegar uma garrafa 
PET e fazer um vasinho (ar de ironia seguido de risos). Às vezes os vidrinhos de 
azeitona a gente guarda, porque precisa descartar óleo, e aqui eles recolhem óleo, 
então às vezes a gente guarda. (Mariana, 27) 
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Sim. A minha mãe gosta de guardar as embalagens de vidro porque tem este 
adicional (se referindo aos princípios da mãe) – plástico não! Nada do que eu guardo 
na geladeira é de plástico, tudo de vidro, porque a minha irmã leu não sei aonde que 
o plástico, quando você coloca pra esquentar, ele transfere pro alimento, aquilo ali 
faz mal pra saúde, então abolimos. Tudo meu é vidro, vidro, vidro, vidro. As 
embalagens de vidro com aquela tampa, ela guarda, separa, e termina usando. 
Sempre tem uma coisinha pra guardar. E de plástico, o que eu reaproveitei foram 
alguns frascos, por exemplo, eu comprei um tempo atrás o “K”, que é caro pra 
caramba, na Ikesaki, um condicionador da Wella, acho, profissional. Só que eles só 
vendem deste tamanho (e mostra). Não dá pra ficar com um pote deste tamanho 
dentro do banheiro pra eu usar, o que eu fiz? aproveitei o meu pote do condicionador 
mesmo e já coloco dentro... uso o funil e coloco. A mesma coisa com o... tenho uma 
raiva, é um produto extremamente natural, da Welleda. Eu uso uns cremes 
anticelulite e pra regenerar cortezinhos na face... só que o pote que eles dão é um 
frasco de vidro, e os dois são óleos, é impossível usar aquele pote sem você acabar 
com metade só escorrendo dele, ele não tem uma “coisa” fácil. Aí o que que eu fiz? 
eu adaptei nuns dois que eu tinha aí, de produto de beleza que eu tinha... ah, vai 
aqui... (Emília, 27) 

 

 Enquanto a geração das avós é determinada e explora as possibilidades, a geração 

das mães também o faz de algum modo, mas de forma curiosamente constrangida, como se 

enxergassem o ridículo associado ao ato de reúso das embalagens. A geração das netas, em 

contrapartida, não demonstra hesitação ou determinação: são retilíneas em seus pensamentos, 

e parecem não carecer da aprovação dos outros.  

 

 

5.4 PRÁTICAS DE CONSUMO: AÇÃO E REFLEXIVIDADE 

Informação, porém, não é conhecimento. Poderá até ser um passo importante. O 
conhecimento implica crítica. Ele se baseia na inter-relação e não na fragmentação. 
Todos temos observado que essa troca do conhecimento pela informação tem 
resultado numa diminuição da criticidade. (BACCEGA, Mimeo) 

 

 Giddens, como já vimos anteriormente, diz que a reflexividade social da vida 

moderna advém do fato de que as práticas sociais vêm sendo “constantemente examinadas e 

reformadas à luz de informação renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim 

constitutivamente seu caráter” (GIDDENS, 1991, p. 45). O autor enfatiza que a vida moderna 

é caracterizada por várias descontinuidades, que podem ser observadas no tempo e espaço, e 

na aceleração do ritmo de mudança intrínseco das instituições modernas. 

 Uma dessas descontinuidades, que nos permite analisar pragmaticamente o nível de 

reflexividade das nossas entrevistadas, diz respeito à questão recente das sacolinhas plásticas 
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de supermercado. Embora não sejam embalagens finais de produtos, são embalagens de 

transporte para uso do consumidor, e o posicionamento delas nesse sentido pode trazer muitas 

elucidações à respeito da prática de reflexividade, grau de criticidade e nível de informação. 

Apesar do desfecho contraditório e ainda obscuro para a maioria da população paulistana, a 

questão ainda flui através das opiniões de todos, e é possível analisarmos os pontos 

defendidos por cada um. Também pretende-se, neste momento captar práticas como leitura e 

interpretação das embalagens e rótulos, preocupações com a saúde e o meio ambiente, entre 

outras questões. 

 As opiniões sobre a questão das sacolinhas são das mais variadas, bem como o são as 

preocupações nesse sentido. Percebe-se muitas contradições entre o pensamento e a ação na 

maioria das entrevistadas. Podemos perceber um maior engajamento por parte das avós, pois 

todas pareceram sinceras ao afirmar que usam sim as ecobags. Leila aderiu completamente, e 

admite que houve uma época em que “não sabíamos viver sem as sacolinhas”. Diz que 

“somos muito mal educados”, acomodados, mas não entrou mais profundamente no assunto, 

ficando na superficialidade da mera adesão. Maria Angela divagou sobre problemas pequenos 

da questão, como por exemplo sua preocupação sobre a higiene das ecobags com o uso 

contínuo, ou se as pessoas no lixão iriam ter contato direto com os detritos dos cachorros, que 

agora iam “soltos” no lixo. Deu a entender que voltou a usar as sacolinhas de plástico dos 

supermercados quando estas foram liberadas, e que sua ausência chegou a causar um 

incômodo, pois ela era pega despreparada sem as ecobags quando achava que teria as 

sacolinhas, e porque elas eram práticas e a elas já estava acostumada. De todas as 

entrevistadas, Nilce pareceu ser a mais informada e crítica sobre a questão, talvez por viajar 

muito e ter aprendido sobre o assunto há mais tempo. Acha que a regra deveria ser geral: para 

farmácias, açougues, padarias e na distribuição de outros plásticos que encontramos no 

próprio supermercado. Mostra-se descrente do sistema que criou a norma, alegando que há 

sempre “alguém” que ganha com tudo isso. Também citou pesquisas que testaram os 

plásticos, e que a deixaram “assustadíssima”. Domina o assunto e os termos usados, e parece 

estar atenta aos fatos, mais para um bem maior do que para seus interesses próprios, como no 

caso das outras entrevistadas.  
 
Ave Maria, né?! Olha, eu aderi. Eu tenho seis sacolas ecobags no porta-malas do 
carro, eu já deixo lá. Tenho mais duas penduradas aqui na cozinha. Até hoje ainda 
eu vou com elas. Eu achei assim, nós somos muito mal educados porque até alguns 
anos atrás a gente comprava e era colocado em saco de papel. De repente surgiram 
as sacolas plásticas. Foi uma evolução: sair daquele saco de papel para as sacolinhas 
plásticas. Aí as sacolinhas dominaram e todo mundo esqueceu o papel. Então, eu 
aderi porque não tinha outra coisa. Depois, quando houve aquele boicote eu aderi e 
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ainda continuo. É raro o dia que eu vou ao supermercado e não levo, apesar de que 
eu tenho uma pequenininha na bolsa, aquela que dobra e põe na bolsa. Mas às vezes 
eu mudo de bolsa e aí eu uso, mas eu prefiro as minhas descartáveis. Eu levo no 
Sonda, que eu faço supermercado lá, e coloco tudo nas minhas sacolas. Não aderi 
muito a esse saco plástico agora, né, porque teve uma época aí que a gente não 
sabia viver sem isso... (Leila, 67) 
 
No tempo da sacolinha (de plástico) eu achei uma delícia, mas aí começaram as 
sacolas (ecobags)... será que depois não vão ficar com os micróbios, as bactérias? 
Aquelas sacolas que você vai no supermercado e não usa mais a deles e sim a sua 
própria (se referindo às ecobags). Será que a sacola ficou limpa? Você vai lá hoje, 
depois você vai lá amanhã e usa de novo. Será que de fato ficam limpas a ponto 
de você por coisas limpas novamente? Será que quando você lava ficam limpas 
mesmo? Essas coisas que o pessoal fala. É uma preocupação, né? E esses legumes, 
verduras que a gente come, em que água será que são lavados?(risos). Ah! Eu uso 
esses produtos para limpar (verduras e legumes), que eu compro aí... [...] Eu achei 
legal (referindo-se a suspensão das sacolinhas). Olha, aqui teve fase, como em todo 
lugar: tira tudo, volta tudo, e é uma coisa que me incomodou porque no começo a 
gente não levava sacolas na mala do carro e depois chegava lá e não tinha 
sacolinha, pegava caixas para pôr as coisas. Mas hoje já voltamos às sacolinhas 
porque eu esqueço e sei que lá tem. Então, essa história das sacolinhas eu achei 
uma boa não darem mais elas mas, ao mesmo tempo, a gente se acostuma com 
elas porque são muito práticas. Aqui a gente passou a recolher o cocô dos 
cachorros com a sacolinha e coloca dentro do lixo. E aí quando não tinha mais 
sacolinha passou a usar só a pá, né! Então, a gente mudou e o cocô vai solto dentro 
do lixo. Será que vai ainda? Não sei como é uma usina de compostagem hoje, se 
aquelas pessoas ficam lá, se aquele lixo chega... (Maria Angela, 70) 
 
Há muito tempo que eu fui pra França e tive que pagar sacolinha... há uns 10 anos 
atrás, foi a primeira vez que eu fui. Eu achei uma coisa absurda, né, eu falava: –
nossa! é que a moça falava comigo e eu não entendia! Eu vi aquela sacolona bonita, 
nossa, que chic! só na França sacola bonita pra eu por minhas coisas! Porque eu 
adoro supermercado, né?! Em qualquer país que eu vou, eu vou em supermercado. E 
aí ela me fez entender que eu tinha que pagar a sacola, e eu já tinha pego um monte! 
coloquei tudo em uma sacola só, paguei, e eu me habituei. E eu falei: – e aqui no 
Brasil... com esse negócio da sacolinha? só que eu acho assim: todas as sacolas 
teriam que ser aquelas biodegradáveis... (titubeia) Eu vi uma reportagem na 
televisão que no fim, a comum se decompõe mais rápido do que a 
biodegradável, e eu fiquei assustadíssima! Acho que nosso país não é sério. Então 
você não confia em mais nada. Eu tenho as minhas sacolas no carro, e quando eu 
faço despesa eu uso. Agora, às vezes eu vou pra comprar pouca coisa e acabo 
esquecendo, e pego algumas sacolinhas, mas eu faço economia de sacolinhas! Eu 
acho que isso é importante, mas teria que ser mais sério. Porque não adianta 
não pegar a sacolinha ali, mas eu pego na padaria, eu pego na farmácia, eu 
pego no açougue, eu pego... (faz sinal de desaprovação com a cabeça) Então não 
adianta! Tem que ser tudo! (ênfase) e as que tiverem, as que eu for comprar, o 
saco de lixo que eu for comprar, a sacolinha que eu for comprar, tem que ser 
uma que dure menos na natureza, sei lá como é que é... porque eu vi na Globo 
uma reportagem que eles tinham feito teste com todas e aquela do mercado é a que 
se decompunha mais rápido... eu falei: – ah, é muita sacanagem! Sempre tem 
alguém ganhando dinheiro atrás! Essa é a verdade mesmo. Eu acredito mesmo. 
Não fazem nada pro bem da humanidade, são pouquíssimos... essas causas assim, 
sempre tem alguém que tá lá, pra ganhar o seu... (Nilce, 61) 
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 As mães foram as mais contraditórias. Pareciam querer transparecer uma imagem 

que não sustentavam, e que as traía no decorrer de suas falas. Cláudia, a mais preocupada com 

sua imagem, iniciou o assunto a gargalhadas, como se quisesse ter tempo para buscar a 

resposta ideal. Diz que “fez” e que “leva” as ecobags, o que não demonstra qualquer 

engajamento. Admite que xingou no início, quando as sacolinhas foram recolhidas, mas 

também que a regra “conscientizou”. Diz que as ecobags são mais fáceis, mas depois admite 

que coloca sacolinhas dentro pra facilitar; diz que usa a sacolinha, mas que leva a ecobag. 

Apresentou um discurso confuso, contraditório e nervoso, concluindo que é “obrigada” e que 

vai-se “aprendendo à força”, demonstrando enorme necessidade de aprovação através de 

finalizações como “entendeu?” e “né?”. Já Paola afirma que a regra não mudou em nada sua 

vida, pois “a gente se habitua”, “não foi nenhum problema”, “não me incomodou”, não ter 

mais sacolinhas pra ela “não influenciaria em nada”. Ficou no raso e só viu seu lado da 

história, embora seja um lado bem receptivo à regra. Comportamento semelhante foi o de 

Denise, que aderiu sem qualquer problema de adaptação, embora acredite que a regra tenha 

“obrigado” as pessoas a usar as ecobags. Nenhuma das três pareceu conhecer além do que lhe 

foi imposto, tampouco houve algum momento de questionamento ou crítica. Todas foram 

rasas e focadas em si próprias. 
 
(risos, risos) Eu fiz. Eu comprei as sacolas e uso... xinguei no momento, porque é 
ótimo pro saquinho de lixo (risos). Aquele saquinho que tinha lá (risos) entendeu? 
Mas isso conscientizou (assume fisionomia séria), porque eu comprei as sacolas e é 
mais fácil, você coloca tudo lá, entendeu? Quando você vai comprar os sacos de 
lixo, você quer os “reciclados” e não acha, entendeu? Aí voltou (ênfase) a história 
da sacolinha, e você se acomoda de novo! Eu pego a sacolinha, mas eu levo a 
sacola, entendeu? Alguns objetos menores eu acabo colocando na sacolinha, 
porque... então, de repente, porque eles não voltaram na de papel? que era da 
nossa época, antigamente era papel, né?! Então, de repente facilita algumas coisas, 
pacotinho de suco, fica aquele monte, daí facilita, senão tem que levar sacolinha, 
sacolinha da sacolinha... Mas eu realmente levo a sacola... mas se você me 
perguntar eu te digo que a idade não está me permitindo lembrar de levar 
(risos)... então, isso só se a gente é obrigado a levar, a gente vai aprendendo à 
força as coisas (risos)... (Cláudia, 46) 
 
Terminou e a gente se adaptou, até porque a gente sabe que é uma questão de hábito, 
né?! Tirou, tudo bem. Sacolas de pano, porque não?! É uma questão de hábito. Não 
me incomodou. Várias vezes eu esqueci de levar e tive que pegar caixas no 
supermercado, (risos), falei, poxa, sacolinha de plástico (olhando pra cima e rindo, 
de forma a lamentar não poder mais usá-la)... Mas não foi nenhum problema. Hoje 
eu faço isso, boto numa caixa, sempre tem caixa de papelão, e até pra trazer é muito 
mais prático do que aquelas sacolas... então eu deixo as sacolas de pano no carro 
hoje, porque quando eu vou fazer compras grandes eu levo, eu vou de carro, e 
coloco em caixas. Numa boa. Às vezes eu uso as de plástico, às vezes não... de carro 
não. Normalmente eu ando com bolsas grandes, então eu coloco dentro também... Se 
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você me dissesse que hoje a gente não teria mais sacolinhas de plástico, pra mim não 
influenciaria em nada. (Paola, 40) 
 
Eu achei melhor, de verdade, sem a sacolinha... Primeiro porque obriga a gente a 
usar mais a ecobag, que todo mundo acaba tendo, e também, pra gente que mora 
em prédio é muito mais fácil carregar numa caixinha. Eu tenho umas caixinhas de 
papelão no carro, umas duas, três, uma dentro da outra, e é isso que eu uso. Mais 
prático pra subir, as coisas não amassam... Então eu gostei da iniciativa de tirarem as 
sacolinhas. Agora que voltou, na maioria da vezes sim, uso minhas caixinhas. 
(Denise, 50) 
 

 A geração das netas, sempre mais despojada e sincera, demonstrou outros aspectos 

da questão. Priscila achava graça ao usar as ecobags: “se sentia”. Usou-as para se exibir, até o 

momento em que sentiu que “precisava” das sacolinhas, e então sua “adesão” foi por água 

abaixo: “o que importa é ter saquinho de lixo!”. Para isso, admite ter “armado” algumas 

artimanhas para poder sentir o prazer de ver seu “puxa-saco” cheio novamente. Mariana foi a 

mais engajada, embora não tenha se aprofundado muito na questão. Rodeada de ecobags e 

com um carrinho específico para compras em feiras e supermercados, é defensora da causa e a 

atrela às questões ambientais, sabendo que uma das principais preocupações sobre a sacolinha 

é quando ela vai parar no meio ambiente e acaba prejudicando a biodiversidade. Já Emília, 

tem uma postura bem diferente. Bem radical e preocupada com seu “bolso”, diz tratar-se de 

uma questão econômica, e se mostrou muito irritada com o assunto, usando termos como 

“raiva”, “revoltada”,  “absurdo”, “ridículo” e “patético”. Se dirigiu várias vezes a “eles”, 

como se houvesse um complô contra o “eu”, que também foi muito usado. Em nenhum 

momento atrelou o assunto a questões ambientais, e finalizou sua posição com um grande 

contrasenso: admitiu sua enorme necessidade de sacolinhas para prover os lixinhos da casa – 

e economizar também com isso –, o que a leva a utilizá-las para colocar os produtos e depois 

as coloca dentro da ecobag. Também articula para conseguir mais sacolinhas das atendentes 

dos caixas dos supermercados. 
 
Então... eu gostei muito quando tirou (as sacolinhas do mercado). Eu até comprei 
umas três ecobags, aí usava, achava o máximo, né!? Aí a menina, “anta” né, 
colocava no saquinho e o saquinho dentro da sacola, ai eu: – não! tira! a proposta é 
outra, né?! Aí, quando eu mudei pra cá eu não tinha saco de lixo, e eu também 
não queria comprar saco de lixo... aí quando voltou a sacolinha eu falei: – ai, 
que pena... pena nada! O que importa é ter saquinho de lixo! E é ridículo, tá, 
mas no sábado eu não tinha mais sacolinha no puxa-saco ali, aí eu falei: – Fê 
(namorado), a gente precisa fazer compras. E eu nem levei minha sacola, porque 
eu tinha que pegar as sacolinhas (risos)... O Fê: – nossa Pri! Eu falei: – não, 
precisa sustentar mais! e colocava uma dentro da outra, só pra pegar mais 
sacolinhas... eu sei (fisionomia não convincente de autodesaprovação), mas eu fiz 
assim mesmo. Me deu prazer de ver o “puxa-saco” cheio de sacola! É 
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contraditório, né? o Felipe disse: – poxa, mas você não trouxe a sacola? Eu falei: – 
esqueci... mas na verdade eu queria a sacolinha. (Priscila, 29) 
 
Olha, você sabe que eu fiquei um pouco revoltada quando voltou. Porque as 
pessoas ficam falando: – ah, mas o mercado tava tendo lucro em cima das pessoas! 
Acho que as pessoas não tem que pensar desta forma. Você tem que pensar que 
pelo menos está fazendo a sua parte, você tá jogando menos um saco plástico, 
sei lá, num rio, no lixo... Temos várias ecobags, ficam todas penduradas ali (e 
aponta). E aquele é o nosso “veículo” de ir ao supermercado (ri e aponta para o 
carrinho de feira na sala). A gente sempre leva o carrinho, a ecobag. Às vezes a 
gente pega a sacolinha pra colocar uma carne, mas sempre que dá é com isso daqui 
ou com aquilo. Mas eu não acho que deveria ter voltado... (Mariana, 27) 
 
Quando tiraram (as sacolinhas do mercado) me deu raiva... nossa, me deu 
raiva. Até falei: – tá! brilhante ideia, só que eu queria saber onde tá o “brilhante” 
que vai economizar sacola plástica, porque eu termino comprando sacola plástica 
pra colocar no lixeiro, e aquelas sacolinhas eu já uso elas pro meu lixo, porque eu 
não tenho uma sacola de papelão pra colocar o lixo de dentro de casa. E até o saco, 
que é o maior de todos, aquele que pegam com todo o lixo das casas, ele é de 
plástico também. Eu acho assim, enquanto eles não fazem o saco grande e o que é 
pra lixeirinha em outro material que seja, eles não podem discutir isso. Eu acho 
um absurdo essa discussão até porque, eu penso assim: o supermercado, a maioria 
das coisas que ele distribui, que ele vende como distribuidor, os produtos que até ele 
mesmo fornece, tem uma porrada de plástico neles, e que não são biodegradáveis, 
de forma alguma. Então é ridículo eles falarem que é por questões ambientais, 
porque eu sei que não é! Eu sinto, isso não é ambiental coisa nenhuma, isso é 
econômico! Questão totalmente econômica. Porque já estavam fazendo pressão 
em cima deles pra eles mudarem o material do (não lembra a palavra)... lá fora eu 
via muito isso, lá na Califórnia, por exemplo eles vendem feijão em caixa de 
papelão... Mas estão pressionando eles: olha, é isso que vocês têm que fazer! mas 
eles não querem mudar, até porque envolve um conglomerado de empresas que 
trabalham entre si pra fornecer aquele produto pro supermercado. Eu acho ridículo 
até, a própria associação das empresas de plástico defendendo os consumidores... 
quando eu li “defendendo os consumidores” eu, ah, tá... é patético. Eu uso (ecobag), 
só que como eu uso as sacolinhas de supermercado para os meus banheiros, 
todos os lixos da casa... eu tenho um “puxa-saco”, e quando eu vejo que o “puxa-
saco” já tá vazio, aí tá na hora: esquece a sacola! Eu até levo a ecobag, até prefiro 
do que levar no carrinho, ai eu coloco nas próprias sacolinhas e coloco (as 
sacolinhas) dentro da ecobag. Até teve uma vez que eu disse: – moça, posso ser 
sincera? minha casa tá sem sacolinha, você pode me dar um bolo? (ênfase), 
porque tá precisando, e não quero comprar esse rolo azul... (Emília, 27) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Se eu disser que eu sou responsável, acho que eu vou estar naquele lance... acho que 
eu sou responsável por conta de um peso na consciência. Eu faço isso por mim, 
entendeu? Pra eu me sentir melhor dentro da sociedade (risos), se você pensar, eu 
acho que no fundo é isso... Mesmo assim eu me considero uma consumidora 
consciente. (Mariana, 27) 
 

Pelo fato desta pesquisa ter tido como base originária questionamentos pessoais, e 

por mais que o distanciamento e vigilância epistemológica tenham sido evidenciados e 

respeitados durante todo o trabalho, bem como a imersão em campo e análises tenham se 

revelado assertivas e sólidas, foi inevitável um confronto final (e pessoal) entre essas raízes e 

os resultados obtidos. Algumas hipóteses puderam ser confirmadas, outras parcialmente 

comprovadas, e algumas abandonadas no caminho, em meio a um complexo emaranhado de 

retornos e novos questionamentos cabíveis, resultantes da pesquisa empírica, e que acabaram 

dando vazão a uma nova e interessante visão sobre o assunto.  

Em vários momentos houve dúvidas sobre a clareza do uso da embalagem como 

referencial exploratório para a pesquisa, bem como da inserção desta no campo de estudos de 

recepção, mas cremos tê-las respondido no decorrer do trabalho através dos recortes, 

desdobramentos e frequentes redirecionamentos. 

O assunto é vasto e complexo, deixando-nos sempre com uma sensação de saber 

restrito e “infinita ignorância”. Quanto mais pesquisávamos e nos informávamos, mais a 

lacuna se abria sob nossos pés, tornando o objeto cada vez mais intrincado sob nossa 

percepção. Falar sobre sustentabilidade articulada às práticas da comunicação e do consumo 

exige muito estudo e conhecimento. Foi necessário certo cuidado para evitar algum equívoco 

desastroso, sem mencionar que ainda são poucos os estudiosos com produções reconhecidas 

neste assunto. Entretanto, apesar do volume de informações, pudemos atrelar esse novo 

conhecimento aos pensamentos dos autores dispostos a conversar conosco sobre a temática 

proposta, bem como de outros conhecidos e reconhecidos no meio acadêmico da 

Comunicação e Consumo. Em resumo, toda a instância teórica que antecedeu a empírica foi 

essencial para nos situar dentro do contexto proposto, e acabou nos direcionando melhor para 

a pesquisa de campo. 

A exemplo do quadro hipotético apresentado anteriormente, preparamos um quadro 

com os resultados obtidos na pesquisa empírica (Figura 20), que é autoexplicativo e resume 

bem nossas percepções quanto aos resultados obtidos: 
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Figura 20: Quadro de resultados empíricos – Levantamento resumido das percepções. 

 

A proposta de Giddens, de que a informação plena é a principal condição para a 

confiança, mostrou ser uma das mais relevantes comprovações desta pesquisa. Na ausência de 

informação, o consumidor se torna instável e demonstra suas fragilidades através dos mais 

variados sentimentos: culpa, constrangimento, ironia, apatia, confusão, nervoso, indiferença, 

desprezo, ceticismo. A segurança ontológica a que Giddens se refere é conditio sine qua non 

quando o assunto é consumo, pois, independente de idade ou geração, o consumidor parece 

confiar muito mais do que questionar suas escolhas de consumo. Pouco se lê o que está 

escrito nas embalagens, talvez porque pouco se entende o que nelas está sendo comunicado. O 

condicionamento imposto por condomínios de prédios ou outras instituições governamentais 

se mostrou mais eficiente para motivar as práticas sustentáveis entre as entrevistadas, do que a 

pro-atividade motivada com base em criticidade ou conhecimento de causa. As informações 
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acerca desse assunto geralmente nos chegam de forma confusa, distorcida, fragmentada e, 

muitas vezes, errada, causando um retardamento no processo de responsabilização do 

indivíduo na sociedade. A ignorância demonstra ser relativamente oportuna, enquanto que a 

suposta “consciência” demanda tempo e trabalho, gera culpa e causa constrangimento. Somos 

aquilo que precisamos ser para a nossa necessária inserção na sociedade, como sugere a 

entrevistada Mariana em seu  momento de maior reflexividade da entrevista. “É preciso”, 

conclui a jovem. Mas, até que ponto essa forma-pensamento é transitória na sociedade 

moderna? A resposta pode ser encontrada com o acompanhamento sistemático das gerações 

através do tempo, o que exigiria uma pesquisa mais ampla e demorada. 

Por ora, os resultados nos apresentaram um quadro no qual as gerações mais velhas 

demonstram ser mais comprometidas com o futuro do que as gerações mais novas, que irão de 

fato desfrutá-lo. Como esperado, este comprometimento parece estar ligado à proximidade ou 

distância em que os indivíduos estão da natureza e das questões ambientais mais urgentes, 

afirmando nossas hipóteses iniciais: os mais velhos demonstraram maior proximidade da 

natureza do que os mais jovens, o que pode ser observado através do respeito e engajamento 

expostos em suas falas e práticas. A geração intermediária foi a que mais entrou em 

contradição, expondo certa insegurança, através de uma constante necessidade de aprovação 

ou de sentimentos dúbios atrelados muitas vezes à vergonha, culpa ou negação. Todas as 

gerações admitiram gostar de embalagens, sendo que a maioria transpareceu ter prazer no ato 

de fazer compras. Entretanto, a disponibilidade de tempo e dinheiro, bem como as prioridades 

e necessidades, variaram em muitos aspectos, como também já era esperado. 

As avós, curiosamente, apresentaram um perfil mais humilde, demonstrando uma 

maior abertura para o aprendizado, o que se mostrou congruente com o altruísmo e a 

mobilização em relação ao lixo reciclável apresentados pela geração. “Senhoras do tempo”, 

não economizaram em exemplos e questionamentos durante toda a entrevista. 

Parece-nos importante ressaltar a diferença promovida pela maturidade e experiência 

de vida, em todos os sentidos, o que ficou muito evidente nas posturas relatadas sobre as 

práticas e perfis de consumo de cada geração. O momento em que cada geração vive, ou 

viveu, parece anteceder os resultados de qualquer pesquisa com recorte geracional, revelando 

os tipos de preocupação de cada uma, sejam eles com foco na saúde (avós), na família (mães) 

ou no corpo (netas). Os sentimentos e valores que prevalecem também parecem ser oriundos 

da questão temporal: altruísmo (avós), valor por procuração (mães) e individualismo (netas). 

Ao contrário do que prevíamos, a geração das mães não se mostrou individualista, deixando 

esta característica para as mais jovens que, por sua vez, não se apresentaram tão hedonistas 
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como calculado, expondo certos cuidados com gastos desnecessários. A abertura para 

experimentação e novidades é maior nas mais jovens, porém o desconhecimento sobre os 

assuntos aqui propostos são iguais ou inferiores aos das gerações mais velhas. Estas jovens 

demonstraram não ter aprendido estes valores por intermédio da família ou da escola, mas sim 

através dos meios de comunicação a que têm acesso, ou por influências externas de alguns 

mais engajados no assunto (namorado, mãe). Nenhuma das gerações demonstrou ter algum 

tipo de formação específica neste sentido: as avós, muito provavelmente, por não terem vivido 

até recentemente com preocupações tão emergentes; as mães, supostamente, por se sentirem 

de certa forma “responsáveis” pelos fatos e pela pouca participação e conhecimento sobre o 

assunto; e as netas, pela lacuna em que vivem neste momento recente à sua formação. É muito 

provável que as mais novas gerações – as crianças de hoje – já adquiram nas escolas algum 

tipo de conhecimento, como foi sugerido diversas vezes pelas próprias entrevistadas, porém 

esta resposta sugere uma outra pesquisa. 

As embalagens tiveram um papel quase que sorrateiro nas entrevistas, e por mais que 

tentássemos trazê-las à superfície, elas continuavam apresentando certa transparência. 

Estavam lá, mas quase sempre de forma indireta ou no subconsciente das entrevistadas. 

Cremos que pelo fato de que pouco se lê as embalagens, e que pouco se percebe ou se entende 

as informações nelas contidas, muito menos as informações verdes, que são de recente 

conhecimento e aceitação para grande parte dos consumidores. Estas informações, que 

acabam sendo divulgadas sutilmente no mercado através das embalagens, geralmente 

propagam novos valores (os verdes, nesse caso) aos mesmos produtos de sempre. Elas 

parecem atingir mais o subconsciente do consumidor do que sua clara visão e entendimento, 

pois, a exemplo do Bombril, nenhuma das entrevistadas havia se dado conta de sua suposta 

“nova característica”, o que as levava a ir conferir na despensa se o que tinham comprado era 

igual ao mencionado na entrevista. 

Algumas hipóteses sobre a geração das netas acabaram se confirmando, embora não 

tenha sido muito difícil prevê-las. O apreço à beleza estética (design) e a busca da realização 

pessoal, atributos intrínsecos à faixa etária, foram presenças constantes nas falas das jovens 

entrevistadas, caracterizando uma franqueza quase assustadora neste sentido. Elas não 

demonstraram pensar muito em ninguém além de si mesmas, ao passo que as avós se 

mostraram altamente altruístas e dispostas a colaborar. Neste sentido, também ficou evidente 

a urgência das mães em satisfazer não somente as necessidades, mas também os desejos e 

anseios de seus filhos: suas vidas se tornaram secundárias, o que fez cair nossa hipótese sobre 
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esta geração ser individualista, mas que acabou caracterizando-a pelo valor por procuração, 

conforme Baudrillard nos aponta (BAUDRILLARD, 2010, p. 118). 

A geração das mães foi a que demonstrou uma confiança maior nos sistemas, 

especialmente no que diz respeito ao discurso verde, o que pudemos constatar como reflexo 

da pouca informação que detém sobre o assunto, delatada por alguns “silêncios” convenientes 

quando não tinham argumentos. Risos nervosos, acompanhados por certo grau de 

constrangimento e contradição, também assinalaram uma cautela sobre o assunto que, 

segundo Giddens, pode ser atribuída à ignorância (GIDDENS, 1991, p. 92-93). Ainda no 

quesito confiança, as gerações extremas, de avós e netas, demonstraram pouco crédito no 

discurso verde. O que ficou evidente foi a curiosa relação que cada uma destas gerações 

demonstrou ter com a informação neste sentido: as avós evidenciaram um conhecimento 

maior sobre o assunto através do discurso científico, enquanto que as netas pareciam dominar 

e serem dominadas pelo discurso do mercado. 

Como já era de se esperar, a prática de reutilizar embalagens revelou outros valores 

em cada uma das gerações entrevistadas: as avós apresentaram uma tendência a buscar o 

maior aproveitamento possível de tudo: recolhendo, lavando, guardando, reutilizando, doando 

ou reciclando, o que demonstrou um grande juízo de valor pelos materiais e suas origens 

naturais. As mães transpareceram menor juízo de valor pelo material em si, mas maior pela 

utilidade das embalagens para seu uso pessoal, a exemplo das bandejinhas de poliuretano 

usadas por Cláudia para misturar as tintas, ou os potinhos usados por Denise para congelar 

suas precisas porções de sopa. Já as netas foram bem claras quanto ao repúdio e desprezo que 

têm pelo ato de reutilizar embalagens, usando termos como “descarte”, “entulho” e “jogar 

fora”, entre outros, além da ironia marcante – como a usada pela Mariana ao dizer não “fazer 

vasinhos” com embalagens usadas –, sempre associada à franqueza, características que 

acabaram se tornando recorrentes nessa geração. 

A questão da proibição ou não das sacolinhas de plástico nos supermercados foi bem 

elucidativa para avaliar o nível de reflexividade em cada grupo de mulheres. As avós 

demonstraram um questionamento maior sobre o assunto, embora as outras duas gerações 

também tenham evidenciado dificuldade no entendimento do mote, o que poderia facilmente 

se estender à grande maioria da população paulista. Esse questionamento, para as avós, era 

nítido, e se revelou de forma simples e direta, enquanto que a contradição das mães e o 

despojamento das netas demonstravam certo escamoteamento da realidade. Apesar das 

dúvidas, as avós demonstraram maior reflexão e disposição para entender melhor o assunto, 

buscando informações e “fazendo sua parte”. 
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Parece-nos importante também evidenciar certa suspeita que surgiu em relação ao 

comportamento da geração das mães, cuja idade se equipara à da entrevistadora, fator que 

pode ter gerado certa tensão. Este grupo tornou-se o menos excepcional frente aos resultados 

obtidos na pesquisa. Foi o grupo que demonstrou o menor nível de conhecimento e 

engajamento, caracterizando uma certa fragilidade ou desvios de conduta. Acredita-se que 

este comportamento se deu – ou se dá – em parte devido à questão temporal de suas vidas, 

pois o grupo se encontra no meio de duas gerações formadas em condições muito distintas: a 

que não teve quase nada (avós) e a que já nasceu tendo quase tudo (netas). 

 A exemplo dessa nossa percepção, podemos citar o depoimento de certo palestrante 

para um grupo formado por executivos de uma empresa, que mencionou quão difícil é a 

situação dessa geração de pais da atualidade que, quando era crianças, tinham que ser os 

últimos a serem servido à mesa, e que hoje, como pais, também são os últimos, pois os 

valores mudaram e com eles as prioridades da família contemporânea. Seu ponto era de que 

somos uma geração que não teve vez, e que por isso quer dar sua vez aos filhos. Resta saber a 

quem estes filhos irão dar a vez quando chegar a hora. Esta intrincada relação intergeracional 

origina conflitos e demarca diferenças claras nas atitudes que dizem respeito à comunicação e 

ao consumo, sugerindo mais estudos científicos com forte suporte das áreas da sociologia e da 

antropologia. 

Ficam evidentes as possibilidades de extensão deste tema, confirmando a permanente 

ebulição do campo científico. Partindo do ponto a que chegamos, alguns caminhos 

interessantes já vêm ocupando nosso imaginário: como o discurso verde das embalagens 

poderia ser intuído e estudado como um instrumento importante para a cidadania e educação 

para o futuro (produção), ou como o consumo pode ser um produto do exercício político mais 

efetivo, ajudando na formação de um novo cidadão para a sociedade, então mais crítico e mais 

engajado (recepção). Também nos agrada a possibilidade de estudar sobre as novas gerações e 

suas influências nos grupos sociais aos quais se expõem – família, escola, amigos – com foco 

na crescente importância que se dá à formação de cidadãos mais responsáveis pela natureza e 

pelo meio ambiente. Muito há que se fazer no campo científico para uma melhor compreensão 

dos caminhos da comunicação e consumo associados ao discurso verde emergente. Embora as 

pretensões iniciais tenham sido grandes, temos conhecimento de que este trabalho é apenas 

um pequeno grão de conhecimento, mas com grandes aspirações futuras. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Roteiro de entrevista semiestruturada 
 
Caracterização da entrevistada 
Nome: 
Data de nascimento: 
Local de nascimento: 
Renda média (observada pelo “estilo de vida”): 
Origem e cultura familiar: 
 
1. Leitura de mundo (culpa, risco e confiança) 
Estamos em um novo milênio. Há uma grande circulação de informação sobre mudanças 
climáticas, danos causados ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável etc. 
O que você pensa sobre isso, e como você vê este momento? 
Você sente alguma angústia?  Você tem medo?  Como você recebe a maior parte das 
informações sobre este tema? 
 
2. Narrativas de consumo (cotidianidade e temporalidade social) 
Hoje vivemos a chamada sociedade do consumo. 
Você percebe muita mudança nos hábitos de consumo desde a sua infância até os dias atuais? 
Você acredita que age diferente dos seus pais neste sentido? Como? 
Você mudou algum hábito de consumo desde que se ouve falar em sustentabilidade? 
Como você vê a questão das sacolinhas de plástico dos supermercados? 
Como você descreve os seus hábitos de consumo?  Que tipo de consumidora você é? 
 
3. Embalagens (usos sociais das embalagens, codianidade, culpa, risco, confiança) 
Você gosta de embalagens? 
Como você escolhe um produto? 
Você lê o que está escrito nas embalagens? 
Você gosta de guardar ou reutilizar as embalagens? 
Onde você guarda os seus produtos e como? 
Como você descarta as embalagens? 
 
4. Discurso verde (reflexividade, confiança) 
Você percebe um maior uso da cor verde nas embalagens? Como percebe isso? 
Você acredita nas informações “verdes” das embalagens? 
Você acredita que estes produtos são tudo o que dizem ser? 
Que tipo de informação você considera importante neste sentido? 


