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Iluminada de sabedoria consegue fincar raízes fundamentais 
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empreendidos do dever-ser-MULHER, que a cada instante 

convicções inerentes ao seu pensamento garante a 

consecução do ideal de „verdade‟.  

Luta por (des)construir paradigmas continuamente num 

pensar demasiado de inovações e transformações, 

expressando valores grandiosos ao mesclar enigmas durante 

sua caminhada. 

ÉS MULHER.  

Admirável e cheia de glamour ao encontrar razões para 

transcender o sentido para seu viver”,  

(AIRAM, 21,03,2015). 



 

RESUMO  

 

A motivação do estudo surgiu a partir da percepção dos problemas que permeiam o campo 

conflituoso entre as mulheres e as práticas de consumo, dada a crescente valorização das 

práticas de consumo na contemporaneidade, aspectos inseparáveis do econômico, ambiental, 

cultural e simbólico para além do processamento de chamadas "forças hegemônicas" da 

produção de mercadorias e novas necessidades. Nota-se que a fronteira entre o 

empoderamento e consumo tornou-se cada vez mais próxima, junto ao sentido da liberdade de 

escolha dos consumidores como exercício da cidadania. Este estudo teve como objetivo 

analisar as percepções das mulheres sobre suas práticas de consumo, à luz do conceito de 

consumo sustentável. Como local de pesquisa foi eleito Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Sergipe nos campi  Lagarto,  Itabaiana, Estância, São Cristóvão, 

Aracaju, Nossa Senhora da Glória e Reitoria, com a participação de professores e TAEs, além 

de participantes do Programa Mulheres Mil. Se trata de uma pesquisa exploratória, qualitativa 

e quantitativa, cujos instrumentos de pesquisa são baseados na percepção e abordagem 

fenomenológica de Alfred Schutz. Para a organização e categorização das respostas ao 

questionário, optou-se pela análise de conteúdo, segundo Bardin (1977). A contribuição do 

estudo de ciências ambientais reside na produção de novos conhecimentos que possam 

convergir com o avanço da ciência guiada pelo diálogo interdisciplinar sobre questões de 

consumo, especialmente na Região Nordeste do país. Os dados revelaram que o consumo 

aparece como uma forma de melhorar as condições de vida e "recompensar" esforços por 

meio do trabalho, seja formal ou informal. Assim, o percebido não é plenamente realizado em 

ações cotidianas, uma vez que alguns obstáculos, como a falta de informações sobre o 

consumo sustentável, a falta de opções para a coleta seletiva de lixo, coleta de óleo de cozinha 

e outras ações prejudicam a participação efetiva e contínua, considerando que as políticas 

públicas relacionadas com o consumo sustentável são desconhecidas para a maioria das 

mulheres participantes. 

 
  

 

Palavras-chaves: Mulher, consumo, sustentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The motivation for the accomplishment of this study arose from the perception of problems 

that pervade the conflicted field related to women and consumption practices, in front of the 

increasing appreciation of consumption practices in contemporary times, it‘s possible to 

realize inseparable aspects of the economic sphere, environmental, cultural and symbolic 

beyond the handling of so-called "hegemonic forces" of goods production and new needs. The 

border between empowerment and the consumption has become increasingly tenuous, since 

marketing approaches connected the sense of freedom of choice for consumers to exercise 

citizenship. This research aims to analyze the perceptions of women in relation to their 

consumption practices in the light of the concept of sustainable consumption. As site of the 

research was elected Federal Institute of Education, Science and Technology from Sergipe on 

campuses Lagarto, Itabaiana, Estância, São Cristóvão, Aracaju, Nossa Senhora da Glória  and 

Rectory, where women servants were covered (teachers and TAEs ) and participants of the 

Thousand Women program. This is an explanatory, qualitative and quantitative research 

whose research facilities are based on perception and phenomenological approach proposed 

by Alfred Schutz. For the organization and categorization of the responses obtained in the 

questionnaires was chosen content analysis, according to Bardin (1977). The contribution of 

the study to environmental sciences lies in the production of new knowledge that can 

converge with the advancement of science guided in the interdisciplinary dialogue in the 

consumer issues, especially in the Northeast region of the country. The data show that 

consumption appears as a way to improve the living conditions and "reward" the efforts made 

through the work, whether formal or informal. Thus, the perceived still not realized fully in 

the lived of these women, because some obstacles such as lack of information on sustainable 

consumption, lack of selective collection options, cooking and other actions oil collection still 

hinder effective participation and continuous, since of public policies related to sustainable 

consumption, which are unknown to most women. 
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RESUMEN 

 

La motivación del estudio surgió de la percepción de los problemas que impregnan el campo  

de conflicto entre las mujeres y las prácticas de consumo, en vista de la creciente apreciación 

de las prácticas de consumo en la época contemporánea, aspectos inseparables de la esfera 

económica, ambiental, cultural y simbólico más allá del manejo de las llamadas "fuerzas 

hegemónicas" de la producción de mercancías y las nuevas necesidades. Mira que la frontera 

entre el empoderamiento y el consumo se ha convertido cada vez más prójima, juntos el 

sentido de la libertad de elección de los consumidores a ejercer la ciudadanía. Esto estudio 

tuvo cómo objetivo analizar las percepciones de las mujeres con respecto a sus prácticas de 

consumo, la luz del concepto de consumo sostenible. Como sitio de la investigación fue 

elegido Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Sergipe en el campi Lagarto, 

Itabaiana, Estância, São Cristóvão, Aracaju, Nuestra Senhora da Glória y la Rectoría,  donde 

asistieron profesoras y TAEs ) y participantes del Programa Mujeres Mil. Se trata de una 

investigación explicativa, cualitativa y cuantitativa, cuyos instrumentos de investigación se 

basa en la percepción y enfoque fenomenológico propuesto por Alfred Schutz. Para la 

organización y categorización de las respuestas de los cuestionarios optamos por el análisis de 

contenido, según Bardin (1977). El estudio contribuí para las ciencias ambientales con la 

producción de nuevos conocimientos que puedan converger con el avance de la ciencia guiada 

en el diálogo interdisciplinar en los problemas de los consumidores, especialmente en la 

Región Noreste del país. Los datos revelaron que el consumo aparece como una forma de 

mejorar las condiciones de vida y "premiar"  los esfuerzos realizados a través del trabajo, ya 

sea formal o informal. Así, la percepción no se realiza plenamente en las acciones cotidianas, 

porque algunos obstáculos como la falta de información sobre el consumo sostenible, la falta 

de opciones de la colecta de basura selectiva, la recolección de aceite de la cocina y otras 

acciones obstaculizan la participación efectiva y continua, una vez que las políticas públicas 

relacionadas con el consumo sostenible son desconocidas para la mayoría de las mujeres 

participantes. 
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“[...] inventaram a geladeira, o freezer, a máquina de lavar roupas, a 

secadora, a máquina de lavar louça, o fogão, o micro-ondas, a frigideira, a 

batedeira, o liquidificador, a cafeteira, o ferro elétrico, a panela de pressão, o 

espremedor de frutas, o tostex, o ventilador, a enceradeira, o aspirador de pó, 

o radinho de pilha, a televisão, o videocassete, o CD player, o gravador 

cassete, a agenda eletrônica, o relógio de pulso, o beliche, o sofá-cama, a 

cadeira-do-papai e muitos, muitos outros sonhos de consumo” (Revista Veja, 

1999). 
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APRESENTAÇÃO   

 

Esta tese nasceu tanto da inquietação, quanto do sonho. Inquietação dos tempos da 

graduação em Administração na qual os conteúdos expressos nos livros e também  

apresentados pelos docentes pareciam não dar conta da complexidade observada na vida 

cotidiana. Repousava aparente normalidade nas ações de homens, mulheres, adolescentes e 

crianças realizando compras, negociando desejos, pesquisando preços nas feiras, shoppings e 

supermercados. Algumas vezes a tentativa de entender profundamente este processo esbarrava 

em um seco bordão: ―é culpa do capitalismo‖, ou ―as pessoas (os outros) são muito 

consumistas‖, e na passagem das disciplinas semestrais obrigatórias ao currículo, as dúvidas 

se calavam. De fato os estudos da graduação mostravam pistas de um caminho do qual não 

era possível percorrer a época sem bagagem, mas a inquietação permaneceu latente. 

Durante o percurso concomitante das duas graduações que cursei (Administração e 

Saneamento Ambiental) os contrastes de discursos tornaram-se mais evidentes, uma vez que o 

(a) administrador (a) necessita de estratégias de convencimento e negociação focados nos  

clientes e consumidores com vistas a expandir os negócios que representa. Assim, as 

estratégias de marketing e vendas constituem-se entre outras, em ferramentas para ampliação 

do consumo. 

De forma contrastante, o Curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental apresentava 

realidades nada belas, entre elas as inúmeras variantes de desrespeito ao meio ambiente 

advindas dos processos de produção, consumo e descarte provenientes dos estilos da vida 

humana. E neste esforço de alertar os graduandos do quão difícil e importante seria pesquisar 

e trabalhar em torno das questões socioambientais os docentes conseguiram o principal, 

desalojar os discentes de suas zonas de conforto acadêmico e apresentar por meio de autores e 

exemplos da realidade local a complexidade das questões socioambientais contemporâneas.  

A motivação em avançar nos estudos e reflexões relacionados às práticas de consumo 

cotidianas e na esperança de colaborar com a geração de dados locais férteis pude encontrar 

no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) o 

ambiente propício, não a fim de reduzir as inquietações, mas ampliá-las por meio de estudo 

sistemático adquirindo ―bagagem‖ para vislumbrar novos caminhos acerca do constructo do 

que hoje se entende por práticas de consumo. 

A partir da orientação dos docentes do PRODEMA (da Universidade Federal de 

Sergipe e também externos), pode-se observar na trajetória de construção da dissertação de 

Mestrado intitulada ―Adolescente e o consumo sustentável: percepções e estilos de 
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vida‖(2012) a citação recorrente de uma ―figura‖ de tamanha importância, capaz de tentar 

encaminhar e ―organizar‖ as aspiração férteis dos ―meninos e meninas‖. Esta figura 

emblemática de posse do seu poder de tutela surgiu em vários momentos do trabalho: eram 

mulheres, geralmente exercitando seu papel de mãe, de dona-de-casa e de primeira agente 

socializadora destes sujeitos.  

A partir de experiências, incursões e excursões e da atenção recebida pelas 

orientadoras Prof.ª Dra. Maria Augusta Mundim Vargas e Prof.ª Dra. Maria José Nascimento 

Soares (sem esquecer os demais docentes representados pelo prof.º Dr. José Wellington Vilar) 

pude buscar a coragem necessária para avançar nos estudos sobre consumo na perspectiva das 

mulheres no contexto sergipano. É desta perspectiva que este projeto de tese nascido de 

inquietações representa um sonho. 
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INTRODUÇÃO  

 

A fascinante motivação em estudar temas relacionados ao consumo reside no fato de 

práticas aparentemente simples e cotidianas guardarem tamanha complexidade. O acesso à 

água, energia, alimentos até a mais sofisticada invenção tecnológica guardam conexões das 

quais fazemos parte, modificando de forma impactante a dinâmica planetária.  

Segundo Bauman (2007, p. 106) ―[...] todos os seres humanos são e sempre foram 

consumidores, e nossa preocupação com o consumo não é novidade‖, uma vez que criar 

condições adequadas para subsistência foi a mola propulsora do desenvolvimento de variadas 

técnicas que proporcionaram ao homem reagir diante das adversidades, planejar e controlar a 

utilização dos recursos e principalmente modificar o meio ambiente em que vive. 

Neste contexto, os aspectos negativos surgem da reivindicação cada vez maior de  

produtos e serviços advindos do ―[...] intercâmbio, aquisição, consumo e estoque de recursos 

visando apenas aos próprios interesses, estabelecendo, por vezes, pesados encargos ao 

ecossistema‖ (GIACOMINI, 2008, p.14). O autor sinaliza ainda que o consumo é social e 

economicamente legítimo considerando inclusive as medidas governamentais que podem 

fomentar ou refrear vendas em determinados setores da economia. O consumismo estaria 

pautado então em diversos aspectos, cujas pessoas são os principais agentes deste processo. 

Torna-se importante observar duas perspectivas em relação ao consumo: a de 

―exaustão‖, no sentido próprio da palavra que aduz a dispêndio, esgotamento dos recursos 

escassos, e a perspectiva ―construtiva‖ pautada na construção de subjetividades e 

ressignificação das ações de consumo como práticas sociais relacionadas ao status, aos papéis 

e identidades dos sujeitos. As práticas de consumo seriam fenômenos indissociáveis dos 

âmbitos: social, econômico, ambiental, territorial, cultural e simbólico que vão além da 

manipulação das chamadas ―forças hegemônicas‖ de produção de mercadorias e novas 

necessidades. 

Segundo (BAUMAN, 2007, p.106), o ―advento da variedade líquida da modernidade‖  

abriu espaço para que de forma eficiente, as práticas de consumo pudessem gerar inquietações 

de toda ordem em homens e mulheres contemporâneos.  

 Zygmunt Bauman no livro Modernidade Líquida apresenta este termo como um 

processo de mudanças globais, no qual vários âmbitos como as relações sociais e afetivas, o 

consumo e o trabalho sofrem rupturas tornando-se fluídos, flexíveis e instáveis.  
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Para Bauman ―[...] a modernidade [líquida] começa quando tempo e espaço são 

separados da prática da vida e entre si, e assim podem ser teorizados como categorias distintas 

e mutuamente independentes da estratégia e da ação‖ (Ibidem, 2001, p.15). O autor completa 

ainda que: ―[...] não se ganha muito com considerações de ―longo prazo‖. Se a modernidade 

sólida punha a duração eterna como principal motivo e princípio da ação, a modernidade 

―fluída‖ não tem função para a duração eterna‖ (Ibidem, 2001, p. 145). 

Contextos de opressões, renúncias em prol da poupança, certezas em longo prazo e 

fabricação de bens ―duráveis‖ destinados a persistir e testemunhar seu tempo cederam lugar a 

―modernidade líquida‖, a valorização dos objetos e valores transitórios ―[...] destinados a 

serem usados – consumidos - e desaparecer no processo de seu consumo‖ (BAUMAN, 1998, 

p.145). Estes processos de ―diluição‖ atingem a tudo e a todos: o tempo, o espaço e a forma 

como os seres humanos interagem com os bens, seu próprio corpo, com os outros seres e o 

meio ambiente.  

A rapidez, a descartabilidade, o sentimento de ―desencaixe‖ e a insaciabilidade 

tornaram-se latentes considerando que antigos modelos generalistas já não correspondem aos 

contextos de complexidade. 

Todos os dias milhões de pessoas relacionam-se com variadas práticas de consumo que 

lhes conferem a oportunidade de saciar várias necessidades ao mesmo tempo. Estas práticas 

têm como base a: apropriação, mediação, habilitação, acesso e uso.  

Destaca-se a apropriação dos recursos, espaços, imagens e aspectos simbólicos 

materiais e imateriais presentes na mediação de relações, informações e construção de 

conhecimento, neste contexto são importantes para habilitação, no sentido de capacitar as 

pessoas aos novos hábitos, adequação à tecnologia e processos civilizatórios. Assim, as 

pessoas percebem o quanto é importante ―estar inserido‖ e ―fazer parte‖, isto é, ter acesso ao 

consumo  tangível e intangível, codificado e virtualizado que permite o ingresso aos espaços e 

atribuição de novas formas de uso de produtos e serviços. Neste processo sociabilidades, 

novos postos de trabalho e oportunidades surgem com ares de modernidade. 

Como ônus, pode-se citar variadas problemáticas ambientais considerando que a 

disponibilidade de recursos não ocorre de forma equitativa ao redor do mundo. Formam-se 

então quadros de desigualdade estrutural nos quais muitas pessoas não possuem acesso a itens 

básicos para sua subsistência (subconsumo), enquanto outros, com ―apetite insaciável‖ 

praticam hábitos de consumo insustentáveis (hiperconsumo), cujo prejuízo socioambiental é 

compartilhado de forma coletiva, como o aumento das emissões de CO2 e geração de resíduos 

fomentada pela obsolescência programada. 



30 

Mulheres no contexto de problemáticas ambientais 

 

A ampliação do debate sobre as problemáticas ambientais caminhou juntamente com a 

luta de grupos sociais em prol da valorização de direitos, a exemplo dos esforços de mulheres 

que vislumbraram a latente necessidade de construção de novos discursos e espaços de ação 

que pudessem representar a luta por direitos na esfera pública e valorização da mulher como 

cidadã.  

Através da nova cultura do trabalho, as mulheres  exprimem a vontade de conquistar 

uma identidade profissional por direito próprio e mais abrangente, o desejo de serem 

reconhecidas a partir daquilo que fazem e já não do que são ‗por natureza‘, enquanto 

mulheres. O ciclo do pós-dona-de-casa fez entrar o feminino no universo 

concorrencional e meritocrático tradicionalmente masculino (LIPOVETSKY, 1997, 

p.219). 

 

Para Leff ―[...] se o conhecimento do mundo aparece como uma construção masculina, 

seria necessária uma desconstrução feminista‖ (2006, p. 329). Neste contexto, o 

Ecofeminismo surge como proposta de conexão entre as questões relacionadas à mulher e ao 

meio ambiente, apresentando-se como uma nova vertente do movimento Feminista, cujo 

termo foi criado em 1974 por Françoise d´Eaubonne.   

O movimento surgiu da percepção de que a opressão feminina relacionava-se com 

diversos problemas socioambientais, e que mudanças neste sentido poderiam promover 

benefícios às mulheres, suas famílias e ao meio ambiente, considerando a ressalva de não 

buscar desnaturalizar seus papéis, mas de valorizar as especificidades e diferenças biológicas 

como vínculo de ligação com a natureza. Torna-se mais clara a observação dos desafios a 

superar de modo que as ações voltadas à sustentabilidade possam ser convergentes e coerentes 

com as realidades das comunidades uma vez que não existe uma crise ambiental única, como 

realça Portilho: 

As diversas formas de percepção e definição da questão ambiental vêm se alterando 

em função do próprio aprofundamento do debate, da agudização dos problemas, do 

desenvolvimento de novos estudos científicos e da participação de novos atores que 

trazem novas questões e interesses para o debate (PORTILHO, 2005, p.24). 

 

Em países democráticos como o Brasil, a participação e o poder de escolha são 

proclamados como alguns dos principais meios de ação do cidadão perante as problemáticas, 

contudo, por vezes o (a) próprio (a) cidadão (a) desconhece qual o seu real papel nestas 

dinâmicas, o que ocorre também nas esferas relacionadas ao consumo. Observa-se que cada 

vez mais a mulher é valorizada pela sua condição de consumidora, isto é, pelo seu poder de 

decisão e aquisição. 
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Os anúncios publicitários anunciam a inserção da mulher no trabalho, a ampliação do 

poder de decisão sobre sua própria vida, sexualidade e escolhas no lar, na tutela do consumo 

de entes da família e principalmente, como agente de transformações, sociais, econômicas, 

culturais e ambientais. Desta forma, a mulher está inserida em contextos de grande 

responsabilização (accountability) no exercício de seus papéis sociais. 

 Para as empresas o cosmo feminino torna-se um campo ilimitado de oportunidades de 

negócios criando estratégias cada vez mais atraentes, uma vez que a beleza, a jovialidade, a 

sensualidade e feminilidade são aspectos muito valorizados.  

Coot sinaliza que no século XIX o estilo de vida americano teve grande influência na 

construção de novas representações e imagens das mulheres, imagem esta que começa a ―[...] 

ser vendida com a urbanidade e o esplendor material da produção em série da nova era‖ ( 

1991, p. 98).   

A partir destas dinâmicas foi possível estabelecer o elo do qual a mulher é até hoje o 

foco da maioria das estratégias de marketing que buscam fomentar o consumo como 

expressão de liberdade e poder de escolha, pois ―[...] os publicitários apressaram-se a embalar 

a individualidade e a modernidade das mulheres sob forma de mercadoria [...] conseguiram 

sobrepor símbolos modernos às prioridades tradicionais das mulheres‖ (COOT, 1991, p.110), 

tornando a fronteira entre o empoderamento e poder de compra cada vez mais tênue. 

 Nesta trajetória, é crescente o movimento de mulheres que avançam obstinadamente na 

apreensão de estéticas e modelos socialmente construídos pelo aporte das imagens midiáticas 

e publicitárias, por reconhecerem no consumo a expressão e gozo de suas conquistas e 

autonomia, enquanto outras ainda carregam o estigma da pobreza e da falta de oportunidades 

geracionais. 

Germaine Greer, autora de livros marcantes como ―A mulher eunuco‖ e ―A mulher 

inteira‖ alude a este contexto, pois ―[...] sendo o feminismo incompatível com o consumismo, 

o marketing cooptou-o como uma moda, e logo em seguida declarou-o passado, só para 

cooptá-lo repetidas vezes sob diferentes rótulos estilísticos‖ (2001, p.18). Esta perspectiva 

considera o consumismo como a apreensão do volúvel e supérfluo em detrimento da reflexão 

na ocasião das escolhas. Já para Bauman ―[...] o que caracteriza o consumismo não é 

acumular bens (quem faz deve ser preparado para suportar malas pesadas e casas atulhadas), 

mas usá-los e descartá-los em seguida a fim de abrir espaço para outros bens e usos‖ (2004, 

p.67). 

Com a ampliação dos meios de comunicação, dos produtos midiáticos e das novas 

configurações relacionadas à produção e comercialização de produtos e serviços ao redor do 
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mundo foi possível delinear novos processos de globalização, nos quais a relação local-global 

apresenta-se cada vez mais complexa.  

Neste contexto, Fátima Portilho em seu livro ―Sustentabilidade ambiental, consumo e 

cidadania‖ (2005) cita o deslocamento da preocupação relacionada à produção para um olhar 

direcionado as questões relacionadas ao consumo, uma vez que após a Rio 92 (Conferência da 

Organização das Nações sobre o Meio Ambiente) os termos ―sustentabilidade‖ e 

―desenvolvimento sustentável‖ tornaram-se mais correntes nas pesquisas acadêmicas e nos 

veículos midiáticos, apresentando-se como grandes desafios para o século XXI. 

Desta forma, a exemplo do Governo Federal Brasileiro, as questões ambientais 

relacionadas ao consumo ganharam espaço em políticas públicas, a exemplo da Agenda A3P 

e da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade. 

A sustentabilidade estaria pautada no esforço de promover a harmônica convivência 

entre as dinâmicas dos sistemas naturais com os demais sistemas criados pelo homem, isto é, 

estabelecer convergência entre os limites dos ecossistemas e as necessidades presentes e das 

futuras gerações, não apenas dos seres humanos, mas também de todos os seres. Neste bojo, o 

consumo sustentável englobaria práticas que preconizam o respeito aos aspectos 

socioambientais, com vistas a suprir as necessidades presentes e das futuras gerações. 

Diante do exposto pode-se notar o quão conflituosa é a relação entre a mulher, o 

consumo e o desafio da sustentabilidade, o que nos permite questionar se as mulheres 

configuram-se como agentes que colaboram com práticas de consumo sustentáveis ou 

contribuem para o aumento de padrões de níveis de consumo. 

 

Delimitação e justificativa da pesquisa 

 

 

Instigada por esta problemática a tese objetiva analisar as percepções das mulheres em 

relação as suas práticas de consumo sob a luz do conceito de consumo sustentável.  

Quanto aos objetivos específicos a pesquisa possibilitou: 

1) Caracterizar as mulheres participantes do estudo considerando suas próprias 

percepções; 

2) Traçar um panorama sobre os cosmos relacionados às práticas de consumo das 

mulheres participantes; 

3) Apresentar aspectos convergentes ou dissonantes das práticas de consumo das 

mulheres em relação à sustentabilidade ambiental; 
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4) Indicar se as mulheres conhecem as políticas públicas relacionadas ao consumo 

sustentável.   

No Apêndice A pode ser observar o quadro explicativo do estudo que relaciona 

objetivos, hipóteses e escolhas teóricas pertinentes. 

A justificativa que motivou o estudo partiu da observação de contextos nos quais: 

a) As mulheres constituem um mercado consumidor em expansão considerando sua 

grande participação nos postos de trabalho e geração de renda; 

b) A importância das relações de tutela referentes às práticas de consumo dos entes do 

lar, no trabalho e espaços de atuação; 

c) O aumento do poder decisório em nível pessoal e corporativo; 

d) A valorização das mulheres como agente de mudanças, foco central de políticas 

públicas que consideram o empoderamento como processo de autonomia; 

e) E existência de dificuldades em relacionar os impactos ambientais com as práticas de 

consumo cotidianas, considerando a variedade de discursos muitas vezes ambíguos. 

Diante destes aspectos, qual seria então a contribuição dos estudos relacionados à 

percepção das práticas de consumo para as Ciências Ambientais? 

Pautado neste questionamento nota-se que analisar a percepção das mulheres contribui 

para os estudos ambientais porque aduz a construção de cosmos de interesses e pré-

disposições que podem sinalizar práticas atuais de consumo e características regionais, nas 

quais mulher é ―convidada‖ a repensar suas ações e práticas em prol do consumo sustentável, 

uma vez que pode colaborar para um presente e futuro mais equilibrados, o que torna-se um 

grande desafio mediante a ampliação de opções de compra e mensagens publicitárias 

direcionadas às mulheres.  

Estas abordagens apóiam-se em seu poder de crédito e decisão fazendo menção a frases 

do tipo: ―você quer você pode!‖, ―você pode ser o que quiser‖ (como indica a figura 01), 

aumentando padrões e níveis de consumo pessoal, no trabalho e no contexto familiar. 
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Neste tocante, a interdisciplinaridade surge como proposta diferenciada de reflexão, 

uma vez que o consumo pode ser considerado ―prática de descentração‖, termo citado por 

Olga Pombo no artigo Epistemologia da interdisciplinaridade ao indicar problemas complexos 

―[...] impossíveis de reduzir às disciplinas tradicionais‖ (2003, p.09), visto que ―[...] a 

interdisciplinaridade pode aqui ser dita descentrada. Não há então propriamente uma 

disciplina que constitua o ponto de partida ou de irradiação do problema ou que seja sequer o 

ponto de chegada do trabalho interdisciplinar‖ (POMBO, 2003, p.09). 

Em consonância Leff, (In.: PHILIPPI Jr. et al, 2000, p.22) sinaliza que um estudo 

interdisciplinar ―[...] implica assim em um processo de inter-relação de processos, 

conhecimentos e práticas que transborda e transcende o campo da pesquisa e do ensino no que 

se refere estritamente às disciplinas científicas e a suas possíveis articulações.‖ 

Por conseguinte, o presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa explicativa 

qualitativa e quantitativa na qual a abordagem fenomenológica proposta por Alfred Schutz 

apresenta-se como a mais adequada, considerando a valorização da situação biográfica das 

pessoas, a relevância motivacional que governa seus interesses e a importância da construção 

do conhecimento diluído no cotidiano uma vez que ―[...] do ponto de vista da Fenomenologia, 

a resposta deve ser procurada nas intenções e orientações desses indivíduos, guiados por seu 

conhecimento daquelas esferas da vida social relevantes para sua própria existência‖ 

(WAGNER, 1979, p.32). 

A tese corrobora com Lipovetsky (1997) no sentido de coabitação de papéis antigos e 

modernos no cotidiano das mulheres contemporâneas. 

 

 

Figura 01- Propaganda exalta o poder de escolha da mulher. 

Fonte: Catálogo Avon, dezembro de 2014. 
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Tudo, na existência feminina se tornou uma opção um objeto de interrogação e de 

arbítrio [...] tanto a primeira como a segunda mulher estavam subordinadas ao 

homem; a terceira mulher está sujeita a si mesma. A segunda mulher era uma 

criação ideal dos homens, a terceira é uma autocriação feminina (LIPOVETSKY, 

1997, p. 269). 

 

E ainda,  

 

Papéis modernos e papéis antigos coabitam e isto porque o investimento feminino na 

família é acompanhado de autonomia e de sentido, de poder e de intimismo 

relacional  (LIPOVETSKY, 1997, p. 285). 

 

 Em consonância, Goidanich complementa que ―[...] isto significa que ao mesmo 

tempo em que carregam o peso da cultura e da sociedade sobre seus diferentes papéis, são 

capazes em alguma medida, de determinarem a si mesmas‖ (2012, p.26), podendo neste 

processo gerar mudanças positivas em seu entorno.  

Neste contexto pode-se assim hieraquizar algumas questões importantes para a 

trajetória do estudo: 

a) Há espaço para as preocupações ambientais na agenda de consumo destas 

mulheres?  

b) Existem diferentes cosmos de interesses?  

c) Em que parte destes itinerários a condição de ser mulher independente de renda e    

instrução as tornam semelhantes? 

d) Práticas de consumo sustentável são influenciadas pelo acesso à renda, maior nível 

de escolaridade e acesso a espaços de ação? 

A tese que se defende é de que as mulheres tendem a aumentar e ressignificar padrões e 

níveis de consumo, uma vez que a tutela das práticas de consumo surge como prioridade 

frente às problemáticas ambientais. 

Como locus da pesquisa elegeu-se o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Sergipe (IFS) nos campi localizados nas cidades de Lagarto (Centro Sul), 

Itabaiana (Agreste Central), Estância (Sul), São Cristóvão, Reitoria, Aracaju (Grande 

Aracaju) e Nossa Senhora da Glória (Alto Sertão Sergipano), indicados na figura 02. Deve-se 

lembrar que no período de delimitação do campo de estudo os Campi das cidades de Tobias 

Barreto e Propriá não haviam iniciado suas atividades, não estando assim inseridos nesta 

pesquisa. 
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A escolha do IFS como cenário do estudo surgiu da oportunidade de contato com 

grupos amostrais heterogêneos, ambos focos de políticas públicas direcionadas a exemplo das 

participantes do Programa Mulheres Mil e as servidoras da instituição (professoras e TAEs- 

técnicas administrativas em educação).  

Salienta-se que o olhar principal é remetido a agente mulher e seu cotidiano, e não 

propriamente a estrutura do IFS como instituição de ensino. Assim, a pesquisa não trata de 

um estudo específico sobre práticas de consumo no interior dos campi do IFS, embora as 

práticas de consumo realizadas pelas servidoras no exercício de suas atividades laborativas 

também façam parte do seu cosmo de práticas de consumo, visto que Programas como A3P
1
 e 

IFS Sustentável
2
 objetivam sensibilizar os (as) servidores (as) para que possam assumir 

escolhas mais sustentáveis não apenas no interior de seu locus de trabalho, mas que possam  

torná-los hábitos no lar e nos demais espaços de ação, multiplicando seus benefícios 

econômicos e socioambientais. 

_______________ 

1
A A3P surgiu em 1999 e em 2001 foi transformado em Programa  com objetivos ligados a responsabilidade 

socioambiental a ser desenvolvido em órgãos da  Administração Pública Municipal, Estadual e Federal.  As 

instituições públicas devem ser referência a adoção de medidas que vise a redução de impactos socioambientais 

negativos, o consumo consciente com racionalização do dinheiro público e a minimização dos impactos nocivos 

ao meio ambiente e à sociedade, com a redução de emissões do efeito estufa, diminuição da geração de resíduos 

e promoção de condições de trabalho decentes (BRASIL, A3P, 2013, p. 11). 
2
 O Programa IFS Sustentável foi instituído pela Portaria n.1.337 de 05 de junho de 2014, objetiva a implantação 

de ações pautadas na economia de recursos e na minimização dos impactos provocados pelas atividades da 

instituição. 

 

Figura 02- Indicação dos Campi do IFS no Estado de Sergipe.  

Fonte: <www.google.com.br>. Acesso em 15 jan. 2014.  

http://www.google.com.br/


37 

  Participaram da pesquisa 233 mulheres, dentre elas 174 participantes do Programa 

Mulheres Mil e 59 servidoras (professoras e TAEs) distribuídas nas amostras ―A‖ e ―B‖. O 

grupo ―A‖ é composto por participantes do Programa Mulheres Mil
3
 que tem como traço 

principal a situação de vulnerabilidade econômica ou social, baixa instrução e perfil 

heterogêneo. O grupo ―B‖ é formado por mulheres TAEs (Técnica Administrativa em 

Educação) e professoras da Rede Federal de Ensino com faixa salarial acima de três salários 

mínimos, acesso a curso superior e opções diferenciadas de consumo, também foco das 

políticas públicas direcionadas. 

Diante do exposto, o Capítulo I desta tese apresenta o percurso metodológico do estudo, 

indicando todas as etapas da pesquisa, a formação de grupos amostrais, os instrumentos de 

coleta e análise dos dados.  

No Capítulo II pode-se observar as contribuições teóricas relacionadas ao âmbito dos 

estudos sobre práticas de consumo. Neste capítulo a figura do consumidor surge em contextos 

de hipervalorização do seu poder de escolha. Por conseguinte são apresentadas problemáticas 

socioambientais e possibilidades diferenciadas de consumo ligadas à economia solidária, às 

redes colaborativas e agendas sustentáveis. Menciona-se ainda o acesso às políticas públicas, 

além de um preâmbulo acerca da trajetória de mudanças socioeconômicas e culturais 

inerentes as mulheres no século XX e a produção de conteúdos publicitários. 

O Capítulo III faz menção aos discursos das mulheres apresentado dados coletados nos 

trabalhos de campo, analisados de acordo com a metodologia de Análise de Conteúdo 

proposta por Bardin (1977).  

Posteriormente são apresentadas as considerações finais da pesquisa indicando aspectos 

importantes relacionados aos objetivos do estudo, sem a pretensão de esgotar as discussões 

sobre o tema. Em seguida pode-se observar as referências e documentos que ancoram este 

estudo (apêndices e anexos).  

De sorte, espera-se que o leitor possa observar a relevância e a urgência da reflexão 

sobre as problemáticas relativas ao consumo e vislumbrar o grande desafio depositado nas 

escolhas cotidianas das mulheres.        

_______________ 

3 
Foi instituído pela portaria ministerial nº 1.015 de 21 de julho de 2011, com apoio da Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (SETEC), dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia. É um convite para retornar à escola de forma diferenciada (ensino não formal) oferecendo a 

oportunidade de participação em cursos e geração de renda. 
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1. PERCURSO METODOLÓGICO 

“A porta principal, esta é que abre sem fechadura e gesto. 

Abre para o imenso”. Carlos D. Andrade. 

 

Este capítulo apresenta aspectos metodológicos que nortearam o estudo com vistas a 

alcançar os objetivos procedentes da problemática levantada. 

O percurso metodológico adotado considerou como foco central a percepção de práticas 

de consumo expressas de modo discursivo pelas participantes da pesquisa, partindo-se do 

intuito de valorização das experiências das mulheres e do diálogo acerca dos desafios 

socioambienais relacionados ao consumo. 

Considera-se a proposta de pesquisa explicativa, uma vez que é originária da 

curiosidade exploratória do pesquisador, percorre os caminhos das causas inerentes ao 

fenômeno, que neste estudo é representado pelas práticas de consumo. A pesquisa explicativa 

―[...] é aquela que, além de registrar e analisar os fenômenos estudados, busca identificar suas 

causas, seja através da aplicação do método experimental/matemático, seja através da 

interpretação possibilitada pelos métodos qualitativos‖ (SEVERINO, 2008, p.123). Nesta 

perspectiva Richardson esclarece que: 

 

O fenômeno tem características próprias e ocupa um lugar no tempo. Assim, o 

fenômeno existe, tem essência e é objeto do conhecimento científico. Se o 

pesquisador pensa. Em termos de fenômeno, sabe que, por definição, devem estudar 

os elementos que compõem o fenômeno (não precisa analisar todos, pode escolher 

alguns), suas características no tempo e no espaço (RICHARDSON, 2009, p.57). 

 

Quanto à natureza das fontes, destacam-se a pesquisa bibliográfica, documental e de 

campo, nas quais foram utilizados fontes primárias (documentos, leis, portarias e entrevistas) 

coletadas em veículos de comunicação como internet, revistas e jornais. Como fontes 

secundárias podem-se citar: questionários com questões abertas e fechadas e registros 

fotográficos. 

Devido à necessidade de diálogo entre os dados expressos pelas mulheres e os 

indicadores e percentuais selecionados em outros estudos, optou-se pelas abordagens 

qualitativa e quantitativa. Para Minayo e Deslandes et al. (1994), a pesquisa qualitativa aduz 

ao universo de motivações, valores e atitudes dos sujeitos, das relações, processos e 

fenômenos, enquanto a pesquisa quantitativa utiliza-se de técnicas estatísticas e métodos de 

verificação específicos de acordo com o objeto de estudo. Os autores citam ainda que podem 

ocorrer consonâncias entre as duas abordagens: 
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 O conjunto de dados quantitativos e qualitativos, porém não se opõem. Ao 

contrário, se complementam, pois a realidade abrangida por eles interage 

dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia (MINAYO; DESLANDES et al, 

1994, p. 22). 

 

Diante do exposto destaca-se o enfoque fenomenológico da pesquisa que converge com 

a importância das experiências e das percepções do sujeito.  

 

Observa-se que os resultado da pesquisa fenomenológica são invariavelmente 

descritos a partir da orientação dos participantes, em vez de serem codificados em 

linguagem científica ou teórica. Usam-se as palavras reais dos participantes para 

ajudar na descrição. O pesquisador identifica ‗temas‘ nos dados; a partir dos temas é 

desenvolvida uma explicação estrutural  (MOREIRA, 2004, p.118). 

 

Moreira (2004) indica que a Fenomenologia apresenta diferentes abrangências, 

considerando-a como movimento filosófico nos quais os fenômenos estudados consideram a 

experiência e a intencionalidade como aspectos importantes. Segundo o autor, a 

Fenomenologia seria também método e ciência, ―[...] cujo propósito é descrever fenômenos 

particulares, ou a experiência das coisas, como experiência vivida. A experiência vivida do 

mundo da vida de todo dia é o foco central da investigação Fenomenológica‖ (2004, p.67), 

posicionamento que converge com  métodos qualitativos, visto que de acordo com Pais: 

 

Uma boa parte  de métodos qualitativos procura  justamente dar voz aos que a têm 

sufocada por aquelas  outras vozes que, à custa de tanto se fazerem ouvir, abafam 

todas as demais [...] para  descobrir esse outro social submersos impõem-se desafiar 

as convencionais e persistentes hierarquias de credibilidade. As falas de senso 

comum traduzem um saber. Trata-se de um saber ‗não sabido‘ sobre o qual os seus 

detentores não refletem com critérios de cientificidade. Dele  dão testemunho sem 

conseguirem a sua apropriação. São locatários de um conhecimento cuja propriedade 

oferecem a quem desse saber queira saber: através de entrevistas, histórias de vida, 

observação participante etc (PAIS, 2003, p.134). 

Da mesma forma que para observar os efeitos de um processo de combustão convém 

considerar não apenas o combustível mas outros agentes da reação  (o comburente e 

a energia de ativação, também para observar o fenômeno das falas cotidianas  

(discursos e comportamentos) é preciso situar os indivíduos nos seus contextos 

sociais  (PAIS, 2003, p.142). 

 

 

Neste bojo, a pesquisa corrobora com a abordagem Fenomenológica proposta por 

Alfred Schutz
4
 (1899-1959) expoente da sociologia fenomenológica, que seguindo a trajetória 

de Edmund Husserl, M. Weber, John Dewey, George H. Mead e outros pesquisadores 

contribuíram com relevantes trabalhos para o avanço da ciência. 

______________ 

4
 A obra de A. Schutz constitui-se principalmente de artigos, considerando que  dedicou-se também a lecionar e 

atuou como executivo em um banco. Muitos de seus artigos foram reunidos em obras póstumas organizadas por 

outros estudioso como Helmut R. Wagner citado nesta pesquisa. 
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As contribuições de Schutz são de grande importância por considerar a situação 

biográfica dos sujeitos, a relevância motivacional que governa seus interesses e a importância 

da construção do conhecimento diluído no cotidiano uma vez que ―[...] do ponto de vista da 

Fenomenologia, a resposta deve ser procurada nas intenções e orientações desses indivíduos, 

guiados por seu conhecimento daquelas esferas da vida social relevantes para sua própria 

existência‖ (WAGNER, 1979, p.32). O autor complementa ainda que: 

 

Todo momento da vida de um homem é a situação biográfica determinada em que 

ele se encontra, isto é, o ambiente físico e sócio-cultural conforme definido por ele, 

dentro do qual ele tem a sua posição, não apenas posição em termos de espaço físico 

e tempo exterior, ou de seu status e papel dentro do sistema social, mas também sua 

posição moral e ideológica. Dizer que essa definição da situação é determinada em 

termos biográficos significa dizer que ela tem a sua história; é a sedimentação de 

todas as experiências anteriores deste homem, organizadas de acordo com as posses 

habituais de seu estoque de conhecimento à mão [...]. (WAGNER, 1979, p.73). 

 

 Assim, a percepção é um processo interior, já a experiência volta-se para o mundo 

exterior, para as relações com o outro e o ambiente. A percepção atribui significado as ações 

com base nas experiências passadas, considerando que a experiência não precisa ser contínua, 

esta pode ser única, e mesmo assim marcante e significativa. Pode-se observar algumas 

premissas da abordagem fenomenológica: 

 

O mundo da vida é simplesmente toda a esfera das experiências cotidianas, direções 

e ações através das quais os indivíduos lidam com seus interesses e negócios, 

manipulando objetos, tratando com pessoas, concebendo e realizando planos;  

-Valorização da  situação biográfica do sujeito, experiência significativa, atenção a 

linguagem e sistemas culturais como signos, atenção seletiva, relevância e 

tipificações, entre outros aspectos; 

-Pelos meios com os quais os sujeitos se orientam nas situações da vida através da 

experiência e ‗estoque de conhecimentos armazenados‘; 

-Ele [sujeito] não pode interpretar suas experiências e observações, definir a situação 

em que se encontra, fazer planos, nem para os próximos minutos, sem consultar seu 

próprio estoque de conhecimento. Schutz mostrou que esse estoque é estruturado de 

vários modos. Em qualquer situação dada, alguns de seus elementos são muito 

relevantes; outros mais marginais; e outros, ainda irrelevantes. Por outro lado, certos 

itens desse estoque de conhecimento podem ser precisos e distintos; outros vagos e 

obscuros  (WAGNER, 1979, p16). 

 

Estes aspectos são consonantes ao sentido de valorização das experiências de 

autoformação para o empoderamento das mulheres, além de proporcionar a oportunidade de 

analisar as orientações pelas quais as mulheres realizam suas práticas de consumo, 

observando a questões relativas ao consumo sustentável. 
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1.1 Locus do estudo 

 

Elegeu-se como locus do estudo o Instituto Federal de Educação Ciência de Tecnologia 

de Sergipe (IFS) nos campi Lagarto, Nossa Senhora. da Glória, Itabaiana, São Cristóvão, 

Aracaju, Reitoria e Estância, apresentados nas figuras a seguir. Na ocasião dos trabalhos de 

campo ainda não estavam inaugurados os campi mais recentes na cidade de Propriá e Tobias 

Barreto, não estando assim inseridos neste estudo. 

 

 

    

 

 

 

 

  

  

 

 

A escolha do IFS como cenário do estudo surgiu da oportunidade de contato com 

grupos amostrais heterogêneos. A proximidade da pesquisadora com a instituição 

proporcionou o ensejo a vários questionamentos. O IFS é ao mesmo tempo a instituição que 

―convida‖ as mulheres a participarem das atividades do Programa Mulheres Mil e o locus de 

trabalho das servidoras (Professoras e TAEs), além da sua missão como instituição de ensino 

Figura 03 – Campus 

São Cristóvão. 

Fonte: Siqueira, 2013. 

Figura 04 – Campus  

Itabaiana. 

Fonte: Siqueira, 2013. 

Figura 05 – Campus 

Nossa Senhora da 

Glória. 

Fonte: Siqueira, 2013. 

 Figura 06 – Reitoria. 

Fonte: Siqueira, 2013. 

Figura 07 – Campus  

Estância  (prédio cedido 

temporariamente). 

Fonte: Siqueira, 2013. 

Figura 08 – Campus  

Aracaju. 

Fonte: Siqueira, 2013. 

Figura 09 – Campus  

Lagarto. 

Fonte: Siqueira, 2013. 
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e executor de Programas como o IFS Sustentável e quem sabe futuramente da Agenda A3P, 

uma vez que instituição não oficializou compromisso
5
 junto ao Ministério do Meio Ambiente. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe é uma instituição de 

ensino que iniciou suas atividades por meio de Decreto assinado em 1909 pelo então 

presidente da República de Nilo Peçanha, sendo denominada à época ―Escola de Aprendizes 

Artífices de Sergipe‖ como pode ser observado na figura 10: 

 

 

 

 

Estas escolas tornaram-se importantes para o desenvolvimento da educação ao longo do 

século XX no Brasil, sendo posteriormente transformadas em Centros Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica (CEFETs). 

No contexto de mudanças no âmbito da educação brasileira pode-se estruturar 

paulatinamente o Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria de Educação Profissional e 

tecnológica (SETEC). A organização da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica pauta-se na necessidade de ampliação do sentido de formação técnica e 

profissional buscando colaborar não só com a inserção dos sujeitos no mercado de trabalho, 

mas também com processos de empoderamento e autonomia do cidadão e seus novos desafios 

na contemporaneidade. 

 

______________ 
5 

De acordo com informações do Ministério do Meio Ambiente (MMA) qualquer instituição pode implantar os 

princípios da A3P, de acordo com suas demandas e necessidades. As instituições públicas interessadas em 

oficializar seu compromisso  podem solicitar o Termo de Adesão junto ao MMA, que tem por objetivo integrar 

esforços, fomentar o diálogo e a divulgação das melhores práticas, bem como institucionalizar o 

comprometimento ao longo do tempo possibilitando a mensuração de resultados. 

 

Figura 10- Foto da Escola de Aprendizes Artífices de Sergipe. 

Fonte: cartão postal disponibilizado pelo MEC, 2009. 
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No ano de 2008 os CEFETs passaram novamente por transformações considerando a 

ampliação da Rede Federal de Ensino em todas as unidades federativas da nação e a 

necessidade de atendimento a públicos diferenciados. Assim, esta antiga denominação cedeu 

lugar a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, com oferta de 

cursos em nível: médio, técnico, superior, pós-graduação, Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA), Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(PRONATEC), além de programas, a exemplo do Programa Mulheres Mil. 

 

1.2 Formação de grupos amostrais 

 

O universo da pesquisa é formado por amostras ―A‖ e ―B‖. O grupo ―A‖ é composto 

por participantes do Programa Mulheres Mil, que tem como traço principal a situação de 

vulnerabilidade econômica ou social, baixa instrução e perfil heterogêneo (trabalhadoras 

rurais, donas de casa, trabalhadoras informais, artesãs entre outras), uma vez que o Programa 

configura-se como uma política pública de empoderamento destinada às mulheres, como pode 

ser observado na figura 11. O grupo ―B‖ é formado por mulheres servidoras e professoras da 

rede federal de ensino.  

 

 

 

 

 

Figura 11- Indicação do aporte de políticas públicas direcionadas. 

Fonte: Siqueira, 2014. 
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As amostras podem ser consideradas probabilísticas uma vez que refere-se a ―[...] 

subgrupo da população no qual todos os elementos possuem a mesma possibilidade de serem 

escolhidos‖ (SAMPIERI, et al, 2006, p.254).  

Pretendeu-se desta forma obter grupos amostrais heterogêneos que pudessem oferecer 

possibilidades de análises férteis e comparativas por meio da triangulação de dados, 

estabelecendo conexões e possibilidades de análises entre os grupos amostrais e os dados 

coletados. 

 A figura 12 apresenta os grupos amostrais ―A‖ (Mulheres Mil) e ―B‖ (professoras e 

servidoras) na base da pirâmide na qual o mediador (pesquisador) não tem posição 

privilegiada, mas sim a missão de direcionar metodologia, referencial teórico e dados de 

campo com a finalidade de analisar as percepções das mulheres em relação as suas práticas de 

consumo sob a luz do conceito de consumo sustentável. 

 

 

 

 

 

A composição dos grupos amostrais possibilitou inclusive a observação de aspectos 

regionais peculiares, uma vez que a localização dos campi em cidades de grande importância 

para o Estado de Sergipe alude aos potenciais econômicos, sociais e culturais destas regiões, a 

saber: Centro Sul, Agreste Central, Sul, Grande Aracaju e Alto Sertão Sergipano como pode 

ser observados na  figura 13 a seguir:  

Figura 12 – Triangulação de dados da pesquisa. 

Fonte: Siqueira, 2014. 
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Figura 13- Regiões Sergipanas  e indicação dos campi do IFS. 

Fonte http://desvendesergipe.blogspot.com.br/2012/01/dados-de-

sergipe.html: Acesso: em 01 jan. 2014. 

OBS.: Não estão inseridos os novos campi de Tobias Barreto e Propriá. 
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Com vistas a encontrar o quantitativo necessário para compor as amostras (o ―n‖ 

amostral) optou-se pelo método estatístico proposto por Barbetta (1999), por este ser 

direcionado às pesquisas das Ciências Sociais e considerar a variância de proporção nos sub 

grupos  (campi) que compõem as amostras ―A‖ e ―B‖.  Foram feitos cálculos para encontrar o 

―n‖ amostral necessário para todos os campi (composto de servidoras, professoras e 

participantes do Programa Mulheres Mil). 

 

A fórmula proposta por Barbetta (1999, p.58) é representada por: 

 

Na qual: 

N = tamanho (número de elementos) da população; 

n= tamanho (número de elementos) da amostra; 

no = uma primeira aproximação para o tamanho da amostra; 

Eo = erro amostral tolerável  (no caso 0,025) 

 

Assim sendo: 

O erro amostral, definido como a diferença entre uma estatística (a ser calculada a 

partir de uma amostra de n elementos) e o verdadeiro valor do parâmetro 

(característica de uma população de N elementos), parte do princípio de que as n 

observações da amostra são obtidas sem erros. Na prática, devido a uma  série de 

razões, isto geralmente não acontece (BARBETTA, 1999, p.61). 

 

Desta forma, foram utilizadas as fórmulas citadas para indicar o quantitativo necessário 

para cada grupo amostral.  

 

1.3 Composição da amostra “A” – Participantes do Programa Mulheres Mil 

 

O universo da amostra ―A‖ é formado pelas participantes do Programa Mulheres Mil 

dos campi: Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Itabaiana, São Cristóvão, Aracaju/Reitoria e 

Estância em número total de 500 mulheres, considerando a amostra de 90 mulheres (15  em 

cada campi- 18% do universo). No entanto respeitando o direito das participantes em 

colaborar ou não com a pesquisa alguns campi apresentaram menor número de participantes e 

em outros, a exemplo do Campus Lagarto houve número superior ao esperado.  

Vale lembrar que a aplicação dos instrumentos de coletas de dados ocorreu de forma 

coletiva em sala de aula cedida pelos campi. Não houve distinção entre as mulheres 

alfabetizadas e não alfabetizadas, assim mesmo aquelas que não sabiam ler e escrever tiveram 
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a oportunidade de participar com auxílio da transcrição de suas respostas. Desta forma pode-

se chegar ao seguinte quantitativo indicado na tabela 01: 

 

Tabela 01-  Participantes do Programa Mulheres Mil (Grupo amostral “A”). 

Campi  Total de participantes  Datas das visitas 

Lagarto 

 

78 13.03.14 

26.03.14 

Itabaiana 57 10.03.14 

Estância 29 14.04.14 

Aracaju 10 08.05.14 

Total 174  

                 Fonte: Siqueira, 2014. 

 

Os trabalhos de campo tiveram início logo após a aprovação do projeto de tese junto ao 

Comitê de Ética da Plataforma Brasil. Para a aplicação dos instrumentos de coleta de dados 

foi necessária autorização prévia do Reitor e da Coordenadora Geral do Programa Mulheres 

Mil em Sergipe, além de contato e agendamento das visitas junto aos coordenadores do 

Programa em cada campi. Assim, os trabalhos de campo transcorreram no período de 

fevereiro a maio do ano de 2014. 

Destaca-se que não foram incluídas as turmas de São Cristóvão uma vez que as alunas 

são moradoras da cidade vizinha de Cristinópolis, o que na análise dos dados poderia causar 

deslocamento em relação à análise paralela com as servidoras lotadas no Campus São 

Cristóvão. Não foi possível realizar a aplicação dos questionários com a turma do Campus de 

Nossa Senhora da Glória por conta de problemas de estrutura física do campus e devido à 

greve geral de professores e servidores iniciada em 29 de abril de 2014. 

 

1.4 Composição da amostra “B” – Professoras e TAEs 

 

Como base de dados para o planejamento da amostra ―B‖ foi utilizada listagem geral de 

servidores fornecida em dezembro de 2013 pelo Setor de Gestão de Pessoas do IFS. A 

Instituição na ocasião contava com 489 servidores (homens e mulheres) e 434 professores 

(homens e mulheres). Deste total foram excluídos os contratados, nomeados e cedidos, por 

dois motivos principais: mudanças constantes de lotação de alguns servidores, possibilidade 

de término do contrato dos temporários, substitutos e contratados. Estas dinâmicas poderiam 

causar dissonâncias no andamento da coleta de dados. 

Desta redução chegou-se ao número de 169 TAEs e 148 professoras, totalizando 317 

mulheres (universo), conforme pode ser observado na tabela 02 a seguir: 
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                              Tabela 02- Quantitativo de TAEs e professoras do IFS. 

Campus /lotação Professores (as) Servidores (as) 

Homens 

e 

mulheres 

Mulheres % Homens 

e 

mulheres 

Mulheres % 

Lagarto 80 22 27,50 41 21 51,22 

Nossa  Senhora da 

Glória 

24 13 54,17 25 09 36,00 

Itabaiana 16 04 25,00 19 08 42,11 

São Cristóvão 76 31 40,79 92 31 33,70 

Aracaju/Reitoria 207 71 34,30 198 92 46,46 

Estância 19 07 36,84 23 08 34,78 

Total  148   169  

             Fonte: Siqueira, 2014. 

 

Os quadrantes azuis indicam maiores percentuais da presença feminina nos campi do 

IFS, em quase todos os campi o número de homens (considerando professores e servidores) é 

maior que o número de mulheres. O campus de Lagarto apresenta-se como mais equitativo em 

relação às servidoras e o Campus de Nossa Senhora da Glória em relação aos professores. 

A utilização das fórmulas propostas por Barbetta (1999) auxiliou na questão dos campi 

possuírem quantitativo de servidores (as) e professores (as) diferenciados o que influenciou na 

relação de  proporcionalidade de cada campi como pode ser observado na tabela 03: 

 

                         Tabela 03-  Planejamento da amostra de  TAEs e professoras  do IFS. 

Campus /lotação Professoras Amostra TAEs Amostra 

Lagarto 22 09 21 09 

Nossa Senhora da 

Glória 

13 07 09 05 

Itabaiana 04 03 08 05 

São Cristóvão 31 10 31 10 

Aracaju/Reitoria 71 13 92 14 

Estância 07 04 08 05 

Total 148 46 169 48 

     Fonte: Siqueira, 2014. 

 

A aplicação dos questionários ocorreu de forma diferenciada entre os grupos amostrais 

―A‖ e ―B‖considerando que o grupo ―B‖ por tem maior grau de instrução e acesso à internet 

possibilitou o enviou do questionário por e-mail uma vez que nas visitas aos campi não foi 

possível o contato pessoal com todas as servidoras devido ao quantitativo de mulheres, suas 

rotinas no trabalho e horários diferenciados.  
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Neste contexto foram distribuídos questionários impressos e também questionários via 

e-mail (vide apêndice C e D). Todos receberam informações sobre o conteúdo da pesquisa 

com referência ao ―consentimento livre e esclarecido‖ (vide Apêndice E  e F) 

Mesmo com visitas in loco e solicitações via e-mail não houve retorno dos questionários 

de TAEs e professoras do Campus de Itabaiana e de TAEs do Campus de São Cristóvão, o 

que não deve ser visto como aspecto negativo, pois todas as mulheres participantes foram 

convidadas a contribuir com o estudo, estando livres inclusive para expressar o não desejo de 

participar da pesquisa. Os motivos podem ser variados como a falta de tempo para responder 

o questionário, falta de interesse em relação ao tema, ou mesmo o posicionamento de não 

fornecer informações sobre sua vida pessoal mesmo com a garantia de anonimato. Desta 

forma pode-se chegar a seguinte tabela 04: 

 

Tabela 04- Amostra de  TAEs e professoras  do IFS. 

 

Campi 

 

TAEs e professoras 

 

Total de participantes 

 

Total Geral 

 

Lagarto 

 

TAEs 14  

28 Professoras 14 

Itabaiana TAEs 0  

0 Professoras 0 

Estância TAEs 01  

04 Professoras 03 

Aracaju TAEs 13  

17 Professoras 04 

São Cristóvão TAEs 0  

07 Professoras 07 

Nossa Senhora 

da Glória 

TAEs 01  

03 Professoras 02 

Total  59  

        Fonte: Siqueira, 2014. 

 

Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados questionários diferenciados 

para as amostras ―A‖ e ―B‖. A aplicação dos instrumentos de coleta de dados ocorreu  em 

momentos distintos considerando a necessidade de pessoal de apoio para aplicação dos 

questionários junto às participantes do Programa Mulheres Mil, uma vez que algumas 

mulheres não eram alfabetizadas ou possuíam dificuldade de leitura e escrita.  

Esta dificuldade pode ser observada em um pré-teste  realizado no ano de 2013 (figuras 

14 e 15) realizado com uma turma  do Programa Mulheres Mil   no campus Lagarto. Este pré-

teste foi importante na medida em que possibilitou adequações de linguagem do questionário, 

como a inclusão de figuras e aumento das letras.  
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Por conseguinte os questionários foram numerados e todos receberam classificação com 

vistas a preservar a identidade das participantes, a saber: 

M.M.L  - Mulheres Mil – Lagarto (exemplo); 

TAE. L – Técnicas Administrativas em Educação – Lagarto  (exemplo); 

PROF.L – Professoras- Lagarto (exemplo). 

Após a organização preliminar dos dados, foi possível realizar leitura das respostas com 

vistas à extração de unidades de sentido que pudessem indicar ―Halls‖ (categorias) específicos 

de respostas para cada questão. Para tanto foi utilizado como referência principal a Análise do 

Conteúdo proposta por Bardin (1977) pela importância que remete às comunicações dos 

sujeitos participantes do estudo, cujos critérios para um bom conjunto de categorias, devem 

considerar: 

a) Exclusão mútua - um elemento não pode existir em mais de uma categoria;  

b) Homogeneidade - estabelecer princípios para que possa ser realizado o conjunto de 

respostas, por meio de ocorrência de palavras, adjetivos qualificadores, sentido positivo, 

negativo;  

c) Pertinência - importância da classe para a análise dos dados;  

d) Objetividade- reduzir ao máximo o número de classes;  

e) Produtividade- produzir resultados férteis, possibilidade de inferências. 

Pode-se a partir desta etapa construir uma tabela no formato Excel com vistas a 

possibilitar a transformação dos dados qualitativos em quantitativos. Com os questionários 

das TAEs e professoras foi necessária a transcrição das respostas, considerando que boa parte 

delas optou por respostas argumentativas mais extensas inviabilizando o uso da tabela em 

formato Excel.  

Deve-se ressaltar que não foi utilizado nenhum cálculo ou fórmula do programa Excel, 

mas apenas sua interface de alocação de informações em formato de tabela, o que facilitou 

Figuras 14 a 15 – Pré –teste realizado com participantes 

do Programa Mulheres Mil em Lagarto. 

Fonte: Siqueira, 2013. 
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inclusive a utilização diferenciada de cores e a impressão. Em sua formulação cada 

participante foi identificada por um número, estando separadas por campi. A tabela em Excel  

(figura 16) indica cada questão e o hall de respostas citadas, o que possibilitou a mensuração 

da frequência de respostas. 

 

 

 

 

 

 

Esta transformação foi realizada com o objetivo de analisar os dados coletados com 

pesquisas de órgãos governamentais e estudos de outros autores, além de proporcionar a 

comparação de dados das duas amostras em relação a alguns aspectos a exemplo da renda, 

gestão do tempo e escolaridade. 

Figura 16 – Tabelas  Excel com dados da pesquisa de campo. 

Fonte: Siqueira, 2014. 
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Assim pode-se chegar ao seguinte planejamento do percurso metodológico:  

 

 

Figura 17 - Acompanhamento do percurso metodológico. 

Fonte: Siqueira, 2014. 

 

Nota-se no quadro que após a aplicação e organização dos dados, a tabulação ocorreu de 

forma diferenciada, passando posteriormente por uma segunda leitura e análise dos discursos 

(filtragem) com vistas a formulação dos eixos das categorias de análise das duas amostras. 

 Desta forma as questões foram realocadas de acordo com os eixos de categorias de 

análise com vistas a facilitar o entendimento dos tópicos abordados, como pode ser observado 

nos quadros 01 e 02. A apreciação destas questões serviu de subsídio para construção do 

Capítulo III ―Tecendo discursos: o exercício singular da percepção de si mesma‖. 
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Quadro 01- Reorganização do Hall de questões questionário – Mulheres Mil. 

EIXO QUESTÕES ANOTAÇÕES 
Perfil Sem número – 04, 05, 06 Dados pessoais: idade, sexo, estado civil, º de filhos, renda, 

escolaridade. 

Acesso a informação 01, 02, 03 Acesso a rádio, TV, computador, celular. 

 Diálogo e processo 

decisório 

07, 12 Quem toma as decisões no lar, quem decide o que comprar? 

Saúde, esporte  e lazer 08, 09, 10, 35 Opções de lazer, prática  de esportes, exames médicos. 

Autopercepção  11, 05, 36,37,38,39,40,41 

 

O que gostaria de mudar, vaidade, percepção de si mesma. 

Cosmos de interesse  43 Preocupações. 

Prática de compras 13,16,17,18  Quem faz as compras da casa, possui cartões de crédito?, 

costuma  ter muitas dívidas? O que precisa comprar, o 

que gosta de comprar, sonhos de consumo. 

Canais de 

abastecimento 

19, 22, 23, 24 Locais onde realiza suas compras? Qual a loja preferida? 

Faz compras pela internet? 

Rotulagem ambiental 20, 21 Lê os rótulos dos produtos? Entende estes rótulos? 

 

Despesas e  

economias  

25, 26,27,28,29 Despesas  do lar, com transporte, desperdícios e 

poupança. 

Meio ambiente e 

saneamento  

30,31,32,33,34,43 Acesso à água, coleta de resíduos, criação de animais. 

Fonte: questionários da pesquisa, 2014. 

 

Quadro 02-  Reorganização do Hall de questões questionário – Professoras e TAEs. 

EIXO QUESTÕES ANOTAÇÕES 

Perfil  Sem número Dados pessoais: idade, sexo, estado civil, º de filhos, 

renda. 

OBS.: escolaridade não entra no perfil , fica em outra parte 

por conta da identidade profissional e ligação com o 

trabalho. Interface escolaridade-profissão-autonomia. 

Acesso a informação 01, 02, 03,04,05,06,08,09, 

19, 22, 26 

Acesso a rádio, TV, computador, celular, revistas, temas 

de interesse. 

Autopercepção 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18 

O que gostaria de mudar , vaidade, percepção de si mesma, 

é abordada novamente  a questão da maternidade 

Cosmos de interesse  07 Preocupações . 

Práticas de compra 38,39, 27  Quem faz as compras da casa, possui cartões de crédito?, 

costuma  ter muitas dívidas? O que precisa comprar, o que 

gosta de comprar, sonhos de consumo. 

Diálogo e processo 

decisório 

20, 21, 36,37,40,41,42 Quem toma as decisões no lar, quem decide o que 

comprar? 

Saúde, esporte  e 

lazer 

23,24,25, 43 Opções de lazer, prática  de esportes, exames médicos. 

Canais de 

abastecimento 

30 Locais onde realiza suas compras? Qual a loja preferida? 

Faz compras pela internet? 

Despesas e  

economias 

31,32,33,34,35, Despesas  do lar, com transporte, desperdícios e poupança. 

Meio ambiente e 

saneamento 

44,45,46,47,48,49,50 Acesso à  água, coleta de resíduos, criação de animais. 

Fonte: questionários da pesquisa, 2014. 

 

O capítulo III tem como objetivo apresentar esboços acerca do perfil e estilos de vida 

das participantes desta pesquisa que subsidiaram as análises e reflexões relativas ao objetivo 

do estudo: analisar as percepções das mulheres em relação as suas práticas de consumo sob a 
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luz do conceito de consumo sustentável. Este compêndio concentra dados expressos por meio 

de comunicações escritas, coletadas através da aplicação de questionários diferenciados, com 

questões abertas e fechadas aplicados às duas amostras:  

- Grupo ―A‖ - composto por 174 participantes do Programa Mulheres Mil. 

- Grupo ―B‖ - formado por 59 servidoras (professoras e TAEs da rede federal de   

ensino). 

É relevante sinalizar que mesmo diante de  diversas diferenças ligadas à renda educação 

e acesso ao trabalho, as mulheres de ambas as amostras partilham de traços comuns e 

dissonantes que são abordados no subcapítulo 3.3 com vistas à reflexão junto aos objetos 

propostos na pesquisa seguindo o esquema a seguir (quadro 03): 

 

Quadro 03- Objetivos e esquemas norteadores. 

 

       Objetivo geral  

 

Objetivos específicos 

 

Esquemas norteadores  

 

 

 

 

 

 

Analisar as percepções das 

mulheres em relação as suas 

práticas de consumo sob a luz 

do conceito de consumo 

sustentável. 

 

Caracterizar  em termos  

sociodemográficos as mulheres 

participantes do estudo. 

 

Cosmos  

 

Traçar um panorama sobre os cosmos 

relacionados às práticas de consumo 

das mulheres participantes. 

Apresentar aspectos convergentes ou 

dissonantes das práticas de consumo 

das mulheres em relação à 

sustentabilidade ambiental. 

 

 

 

Indicar se as mulheres conhecem as 

políticas públicas relacionadas ao 

consumo sustentável. 

         Fonte: Siqueira, 2015. 

 

          Em prosseguimento a trajetória da pesquisa, o capítulo seguinte apresenta as 

contribuições teóricas relacionadas ao âmbito dos estudos sobre práticas de consumo, da 

importância do consumidor e das problemáticas ambientais relacionadas ao consumo 

sustentável. 
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2. PRÁTICAS DE CONSUMO E OS DESAFIOS INTERDISCIPLINARES 

 

“E dá-me sonhos teus para eu brincar”, Alberto Caeiro Fernando Pessoa. 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar contribuições teóricas relacionadas ao 

âmbito dos estudos sobre práticas de consumo. 

O ponto de partida alude a um preâmbulo sobre conceitos referentes à figura do 

consumidor, considerando sua presença recorrente nos referenciais sobre consumo, 

principalmente naqueles que refletem sobre questões de hipervalorização do papel de 

consumidor em detrimento ao exercício da cidadania. 

Outro aspecto abordado fazer referência à importância dos estudos sobre 

comportamento do consumidor para os avanços das pesquisas relacionadas ao consumo, além 

de referências teóricas que situam estes estudos em contextos pré-paradigmáticos, nos quais 

as contribuições interdisciplinares podem indicar novos caminhos para a ampliação das 

pesquisas no campo das práticas de consumo. No âmbito do consumo e os desafios 

ambientais pode-se observar a importância da rotulagem ambiental e possibilidades de 

consumo ligadas à economia solidária e ao consumo colaborativo. 

Por conseguinte avança-se na perspectiva das políticas públicas  para as mulheres e suas 

ressonâncias em prol da  sustentabilidade. Nesta abordagem pode-se refletir sobre os 

caminhos da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade, sobre os princípios 

da agenda A3P e da presença das mulheres nas instituições públicas, o que remete ao contexto 

do IFS. 

Este referencial cita ainda um preâmbulo que une algumas passagens importantes do 

movimento feminista no século XX e a profusão de imagens criadas no âmbito do marketing, 

inaugurando novas instâncias de consumo. Neste sentido, este referencial ancora-se em uma 

construção interdisciplinar necessária para reflexões apresentadas nesta tese. 

 

2.1 A reluzente figura do consumidor  

 

A noção de consumidor apresenta variâncias de acordo com o momento histórico, 

considerando as mudanças ocorridas principalmente no século XIX e XX, neste contexto 

vários campos de conhecimento puderam analisar aspectos contemporâneos relativos ao 

consumidor. O senso comum liga a imagem de consumidor à figura de uma pessoa que 

compra um determinado produto ou usufrui de algum tipo de serviço. Mas deve-se lembrar 
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que de forma geral somos consumidores de recursos mesmo sem a realização de trocas 

monetárias. 

 Segundo Arribas e Pina (2006, p. 84) a categoria do consumidor surgiu ―[...] na teoria 

econômica moderna ligada aos neoclássicos, na qual [...] desloca o interesse pela produção, a 

oferta e o custo, próprio dos economistas clássicos, para o consumo, a demanda e a utilidade‖. 

No âmbito dos estudos da Microeconomia, a Teoria do Consumidor (ou Teoria da 

Escolha) tem papel importante na trajetória de valorização do consumidor como agente de 

tomada de decisão, uma vez que através do estudo das preferências do consumidor pode 

relacionar aspectos de demanda e oferta. Neste contexto, a família surge como fornecedora da 

força de trabalho e consumidora de bens e serviços, para os quais os critérios de utilidade e 

restrição orçamentária são aspectos significativos para as análises. Mas se pode dizer que as 

dicotomias em relação ao comportamento do consumidor ―racional‖ e ―emocional‖ ainda 

representavam pólos distintos.  

O viés da Microeconomia apresenta interesses no comportamento do consumidor sob o 

viés da racionalidade econômica, no qual se percebe os esforços em categorizar de forma 

homogênea comportamentos dos consumidores em relação aos bens, considerando o foco no 

microcosmo dos agentes econômicos individuais. Assim como indicado por Costa e 

Fontenelle (2008, p. 15) ―[...] a microeconomia busca definir uma forma de comportamento 

geral para o consumidor de forma que ela possa ser generalizada para constituir um todo, que 

seria o comportamento da demanda agregada‖. 

Esta visão não parece adequada para estudos com abordagem fenomenológica, uma vez 

que esta tese considera que as escolhas do consumidor não são apenas racionais ou 

emocionais, mas são constructos complexos e situacionais, ações de indivíduos ―[...] 

influenciados por aspectos culturais, sociais, pessoais e psicológicos‖ (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2003, p. 119).  

Neste estudo, o foco principal de observação concentra-se nas práticas de consumo de 

mulheres que dentre outros papéis desempenham também o papel de agentes de decisão, 

compradoras e consumidoras.  

De acordo com Goidanich (2012, p. 19) é sensato distinguir os termos ―comprar‖ e 

―consumir‖, considerando que a ação de compra aduz a troca de dinheiro por mercadorias ou 

serviços, e o sentido de consumo liga-se propriamente ao sentido de extinção, esgotar algo 

chegando-se ao término. Esta distinção é pertinente considerando que muitas vezes quem 

compra um produto pode não consumi-lo, a exemplo das pessoas que tutelam consumo ou 

mesmo prestam serviços, como empregados domésticos por exemplo.  
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A partir destes pressupostos a pesquisadora Elisabeth Goidanich
6
 estabelece categorias 

diferenciadas, entre compradores (as) e consumidores (as), pois ―[...] nas lojas, as pessoas 

estão a comprar e não a consumir, mesmo que posteriormente, venham a consumir o que foi 

comprado em suas práticas de manutenção da vida cotidiana‖ (2012, p. 23). 

O presente estudo não adota diferença entre estas terminologias 

(comprador/consumidor) por considerar que o termo consumidor (a) é de uso corrente nos 

referenciais adotados (e materiais publicitários) sendo mais adequado às análises desta 

pesquisa, pois podem ocorrer situações em que mulheres participantes do estudo têm poder de 

decisão em alguns tipos de compra, mas não as realizam,  diferente da pesquisa de Goidanich. 

Solomon (2011, p.34) acrescenta que o consumidor geralmente ―[...] é uma pessoa que 

identifica uma necessidade ou desejo, faz uma compra e então descarta o produto ao longo 

dos três estágios de consumo‖
7
. O autor adverte que em muitos casos o comprador e o usuário 

podem não ser a mesma pessoa, outros sujeitos podem estar envolvidos na decisão de compra, 

ou mesmo representarem organizações.  

Para o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/ 1990), consumidor é ―[...]  toda 

pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final 

[...] equipara-se a este a coletividade de pessoas ainda que indetermináveis, que haja 

intervindo nas relações de consumo‖.  

O interesse pelo comportamento do consumidor abriu caminho para estudos 

principalmente na área de marketing, pois ―[...] também abrange o modo como o fato de 

possuir (ou não) certas coisas afetam nossas vidas e como essas posses influenciam a maneira 

como nos sentimos a respeito de nós mesmos e dos outros‖ (SOLOMON, 2011, p.13). 

 Cobra (1985) questiona inclusive se o objetivo do marketing seria maximizar o 

consumo ou elevar ao máximo a satisfação do consumidor. Para o autor, as estratégias de 

marketing não seriam capazes de criar hábitos de consumo, mas sim estimular a compra com 

vistas a satisfazer as necessidades latentes. 

Assim, as pesquisas sobre comportamento do consumidor é relevante, pois ―[...] é o 

estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam 

ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer necessidades e 

desejos‖ (SOLOMON, 2011, p.33). 

_________________ 

6  Realizou pesquisa etnográfica com mulheres na ocasião de compras de supermercado em Florianópolis no 

período de 2008-2011, que resultou na tese de doutorado intitulada: Mamãe vai ao supermercado: uma 

abordagem etnográfica das compras para o cotidiano. Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2012. 
7 

 Segundo Solomon (2011, p.34) Os três estágios de consumo são: pré-compra, compra e pós-compra. 
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A figura18 apresenta a ―roda do comportamento do consumidor‖ proposta por Salomon 

(2011), na qual estão dispostas várias interações que podem influenciar o comportamento do 

consumidor convergindo com a ideia de empoderamento através do poder de decisão. 

Segundo o autor, a meta do marketing do estilo de vida procura motivar o consumidor a 

buscar ―[...] suas maneiras escolhidas de curtirem a vida e expressarem suas identidades 

sociais‖, (Ibidem 2011, p. 257), baseado no ―poder‖ das escolhas de consumo. 

 

 

 

 

 

Empresas, instituições acadêmicas, governamentais e ONGs perceberam a importância 

dos consumidores como agente de mudanças, inclusive no tocante a legitimação de direitos 

que levaram à criação de leis de proteção ao consumidor nas relações de consumo. Mas esta 

categoria também pode levar a contextos de enfraquecimento da participação política do 

cidadão e apropriação neoliberal de seus direitos básicos, assim como indicado por Fátima 

Portilho: 

 

Se o cidadão é reduzido ao papel de consumidor, suas ações passam a  se concentrar 

na esfera privada do  consumo. Do consumidor são exigidos papéis cada vez mais 

variados, da obrigação cívica à participação política através da atitude de ―votar com 

a carteira‖, essa nova forma de exercício de ‗seus direitos‘ (PORTILHO, 2005  

p.184). 

 

Figura 18- Roda do comportamento do 

consumidor baseada em Solomon  (2011, p.70) 
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Em obra mais recente Barbosa; Portilho e Veloso (2009) indicam que o consumo não 

pode ser desvinculado da prática da cidadania. Esta perspectiva alude aos novos intercâmbios 

e arranjos comunitários pautados em formas diferentes de organização da oferta e demanda de 

consumo, tais como as cooperativas de consumo
8
, a economia solidária, as práticas de 

consumo colaborativo e de comércio justo. 

Mudanças relativas a este âmbito ocorridas em meados do século XX passaram 

despercebidas pela academia e órgãos de pesquisa, considerando o panorama político e 

econômico instável e a falta de investimentos para novos estudos. A posteriori com o 

desenvolvimento de organizações e associações civis pode-se observar a ampliação e atuação 

de alguns movimentos como as associações de consumidores e donas de casa, a exemplo da 

Associação das Donas de Casa, dos Consumidores e da Cidadania - SC (ADOCON), embora 

as pesquisas realizadas por estes órgãos possuam foco nas oscilações de mercados (cesta 

básica, material escolar, medicamentos e outros) conforme demonstrado na figura 19: 

 

 
 

 

 

 

 
_________________ 

 
8 

Uma cooperativa de consumo reúne pessoas (no mínimo 20) que se unem de forma voluntária com a finalidade 

de  realização de compras em comum, compartilhando assim os benefícios socioeconômicos advindos desta 

prática. 

Figura 19- Enfoque das pesquisas da   ADOCON. 

Fonte: http://www.adocontb.org.br/. Acesso em: 

26 fev.2015. 

http://www.adocontb.org.br/
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Já o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) que é uma associação civil, 

tem enfoque mais amplo na divulgação dos direitos do consumidor, pesquisas de práticas de 

consumo e enquetes sobre temas da atualidade ligados ao consumo e sustentabilidade  (figuras 

20 e 21). 

    

 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Neste contexto, existem diversas outras instituições que atuam em âmbitos de apoio, 

sensibilização ambiental, defesa do direito do consumo. 

Figura 21- Enfoque de campanhas com enfoque ambiental/ 

IDEC. Fonte. http://www.idec.org.br/especial/cultive-seus-

direitos Acesso em: 26 fev.2015. 

Figura 20- Enfoque de campanhas do IDEC. Fonte. 
http://www.idec.org.br/especial/cultive-seus-direitos 

Acesso em: 26 fev.2015. 
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2.2 Colaborações teóricas no âmbito do consumo  

 

Pesquisas semeadas nos terrenos férteis das questões sobre consumo avançam nas 

reflexões acerca das polaridades que geralmente circundam o tema. Nesta tese nos deparamos 

com algumas delas, no limite entre a escassez e o excesso, o sustentável e o insustentável 

encontram-se processos em curso e descobertas. 

Na perspectiva de superar estas dicotomias, pesquisadores ligados à sociologia e 

antropologia do consumo indicam que se pode observar as práticas de consumo não somente 

pelo viés-econômico, mas também como prática produtora de ―[...] cosmologias e 

sociabilidades na sociedade contemporânea‖ (BARBOSA, PORTILHO, VELOSO, 2009, 

p.11), como ponto de inter-relação por exemplo para discussões sobre problemáticas 

ambientais.  

McCracken e Rocha indicam o aspecto positivo do interesse da academia no âmbito dos 

estudos sobre consumo, uma vez que por muito tempo foram negligenciados. Os autores 

indicam ainda a condição deste campo de estudo ―pré-paradigmático‖, considerando que ―[...] 

a história do consumo não tem história, não tem uma comunidade nem tampouco uma 

tradição acadêmica. É, nas palavras de T.S. Kuhn, ―pré-paradigmática‖. Ou, talvez seria mais 

acurado dizer, é ‗recém-nascida‘(Ibidem, 2003, p. 50). 

Corroborando Canclini argumenta que ―[...] há teorias literárias sobre a recepção e 

teorias estéticas sobre a fortuna crítica das obras artísticas. Mas não existe uma teoria 

sociocultural do consumo‖ (2008, p.60). 

De acordo com Kuhn (1995, p.13) pode-se considerar como paradigma ―[...] as 

realizações científicas universalmente reconhecidas que durante algum tempo fornecem 

problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência‖.  E que 

para ser aceita como paradigma, a teoria deve ter robustez perante suas ―competidoras‖, mas 

esta não precisa explicar todos os aspectos com os quais é confrontada publicamente nos 

parâmetros científicos.  

A visão de um quebra-cabeça permite analogias interessantes com os processos 

inerentes à pesquisa científica, inclusive sobre o âmbito da interdisciplinaridade. Assim, as 

pesquisas interdisciplinares constituem painéis ―[...] com dois ou mais grupos ou núcleos 

principais isolados com peças encaixadas inteiramente, mas separados entre si por zonas de 

incertezas ou de desencaixe [...]‖ (VASCONCELOS, 2002, p. 172).  

O exemplo da figura 22 apresenta uma representação de abordagem interdisciplinar ou 

interparadigmática pautada em três campos de saberes.  
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De acordo com Vasconcelos (2002) a abordagem interdisciplinar não se configura em 

simples justaposição ou ecletismo (uso linear e indiscriminado de teorias sem atentar para 

incompatibilidades), pelo contrário, apresenta mudanças estruturais e refinamento teórico 

colaborando inclusive para ―[...] horizontalização das relações de poder entre os campos 

implicados‖ (ibidem, 2002, p. 113). Em consonância Leff indica que:  

 

A interdisciplinaridade que aloca a complexidade ambiental  não é aquela de um 

simples somatório e combinação dos paradigmas de conhecimento que construíram 

os compartimentos disciplinares das universidades. A interdisciplinaridade 

ambiental estabelece a transformação dos paradigmas estabelecidos do 

conhecimento para internalizar um saber ambiental (LEFF, In. PHILIPPI, 2000, p. 

30). 

 

Assim, os pressupostos teóricos de diferentes campos de conhecimento aqui 

apresentados não estão alocados em posição superior ou inferior, mas colaboram no sentido 

de convergência e até de desconforto e confrontação disciplinar, o que de sorte, propiciará 

como resultado o avanço de conhecimento interdisciplinar para os estudos sobre consumo no 

âmbito das ciências ambientais, uma vez que: 

 

Toda problemática interdisciplinar deve emergir da confrontação disciplinar, o que 

modifica – obrigatoriamente – a visão particular de cada um sobre as questões 

levantadas, os conceitos utilizados, os métodos e instrumentos definidos, a 

estratégias de amostragem, etc. A problemática comum é progressiva e deve ser 

entendida como o fio condutor da interdisciplinaridade. Isto é, a problemática 

comum deve ser percebida como um conjunto articulado de questões formuladas 

pelas diferentes disciplinas envolvendo um tema e um objeto comum (TEIXEIRA, 

2004, p.63). 

 

 

Figura 22 - Representação de uma abordagem interdisciplinar ou  

inter-paradigmática. 

Fonte: Extraído de VASCONCELOS, 2002, p.174. 
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Neste contexto, a antropóloga social Lívia Barbosa ao apresentar o Livro de Daniel 

Miller intitulado ―Teoria das Compras‖ (2002, p.16) adverte para os riscos da mesmice teórica 

em relação aos estudos do consumo, uma vez que boa parte dos estudos limita-se a considerar 

o consumo como ação constitutiva e fundamental para o processo de construção da identidade 

ou consideram o consumo como apenas compra de signos e não de mercadorias. Ações de 

consumo não perdem seu caráter utilitário, subjetivo e relacional, pelo contrário, faz-se 

necessário abrir novas portas que através da interdisciplinaridade possam conduzir a novos 

estudos e análises. 

Com a globalização do mundo, as possibilidades de um trabalho interdisciplinar 

tornam-se maiores e  mais eficazes na medida em que à análise  fragmentadora das 

disciplinas particulares pode mais facilmente suceder um processo de  reintegração 

ou reconstrução do todo  (SANTOS, 2008, p.116). 

 

A obra ―A ética romântica e o espírito do consumismo moderno‖ de Colin Campbell 

(2001) representa um expoente nas reflexões sobre consumo, uma vez que para o autor não há 

nenhuma teoria satisfatória (corroborada) que possa subsidiar estudos de consumo moderno. 

Campell indica aspectos emergentes que devem ser considerados na construção de novos 

referenciais  sobre as práticas de consumo: 

 

Primeiro, porque foi necessário provar que uma teoria do comportamento do 

consumidor moderno era necessária; segundo, porque nem a economia clássica nem 

Veblen haviam fornecido uma [teoria] que se mostrasse apropriada; terceiro, porque 

uma teoria hedonística da atividade social é fundamentalmente distinta daquelas de 

base utilitária comumente materializadas na economia; e quarto, porque uma teoria 

do moderno comportamento hedonístico, na verdade pode explicar os aspectos 

característicos do comportamento do consumidor moderno (CAMPBELL, 2001, p. 

17). 

 

 

Já para Miller (2012) existe uma grande barreira na qual a maioria das pessoas tem 

dificuldade de observar as próprias formas de consumo narcisista, sendo mais ―fácil‖ 

reconhecer o que seria supérfluo nas práticas de consumo alheias, inclusive nos estudos 

acadêmicos. 

Campbell (2001) esclarece que as abordagens pautadas na moralização a respeito das 

práticas de consumo podem desprezar outros aspectos importantes nos estudos relacionados 

ao consumo. Mesmo quando a pesquisa refere-se à ética relacionada às relações de consumo e 

seus desdobramentos (consumo ativista, ético, verde, consciente entre outros), faz-se 

necessário estudos mais aprofundados não somente quanto aos efeitos, mais principalmente 

sobre os papéis e motivações de seus agentes.  
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Tais posicionamentos tornaram ainda mais urgente o chamado à interdisciplinaridade, 

considerando que lacunas disciplinares foram se formando tornando cada vez mais complexos 

os estudos relacionados ao consumo pois: 

 

Mais importante que a quantidade de trabalhos é a relevância teórica que a categoria 

consumo passou a ter em algumas disciplinas e a atribuição da classificação 

consumo a áreas e domínios que antes não eram percebidos como tal e nos quais sua 

eventual presença era inteiramente desqualificada – como, por exemplo, no caso da 

cidadania, da cultura, da política, do meio ambiente e da religião (BARBOSA; 

CAMPBEL, 2006, p.23) 

 

Os antropólogos, cientistas sociais e ambientais começaram a observar nas práticas de 

consumo cotidiano objetos de estudo de grande importância e a necessidade de desenvolver a 

interdisciplinaridade. As práticas alimentares, a produção do próprio alimento, a lavagem de 

roupa, a questão da velhice e a relação com os produtos de beleza, a inserção de produtos no 

próprio corpo foram vislumbrando contextos mercadológicos e filosóficos nunca antes 

estudados.  

Pesquisadores ligados principalmente as áreas de marketing e administração
9
 são 

relevantes em virtude dos estudos sobre percepção e comportamento do consumidor devido à 

geração de dados para segmentação de mercado, para sondagem e identificação do 

consumidor em relação aos novos produtos e serviços ou mesmo para ações de branding 

(Brand management, gestão ou posicionamento de marcas).  

Neste contexto se ampliaram os estudos sobre consumo, consumismo, cultura do 

consumo, sociedade de consumo dentre outros relacionados às novas dinâmicas da sociedade. 

Para Guerra (2011), estas mudanças no campo acadêmico surgiram do entendimento de 

práticas de consumo como processos de reprodução social e observação da sociedade 

contemporânea como sociedade de consumo uma vez que a ―[...] disseminação dos 

pressupostos teóricos da centralidade do consumo na sociedade moderna, caracterizando-a 

como sociedade de consumo, surgiu uma nova produção acadêmica, constituída a partir de 

outro olhar sobre o fenômeno‖ (2011, p.15) 

 

 

_______________ 
9
 Cf.: Blacwell, R. In: McDaniel, Carl; Gates, Roger, 2004; Solomon, 2011; Cobra, 1985;Gade, 1998; Kotler, P; 

Armstrong, G, 2003; Kotler, P; Keller, K. L, 2006. E há ainda  ―[...] diversos autores trouxeram contribuições 

relevantes sobre o consumo valendo-se de diferenciadas perspectivas de abordagem do mesmo, como é o caso de 

Collin Campbell, Daniel Miller, Pierre Bourdieu, Don Slater, Grant McCracken, Jean Baudrillard, Mary 

Douglas, Gilles Lipovetsky, Mike Featherstone, Nestor Canclini e Zigmunt Bauman, para citarmos apenas 

alguns dos autores mais citados na literatura sobre o consumo‖ (GUERRA, 2011, p.15). 
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Esta tese corrobora com a proposta de Bauman, na qual aspectos da chamada 

―modernidade líquida‖ ganham espaço antes ocupado pela sociedade ―[...] sólido-moderna de 

produtores - uma sociedade, permitam-me repetir, que apostava na prudência e na 

circunspecção a longo prazo, na durabilidade e na segurança [...]‖ (Ibidem, 2008b, p.44). 

Para Bauman (2008, p. 20) na sociedade de consumo ―[...] ninguém pode se tornar 

sujeito sem primeiro virar mercadoria‖. A construção das subjetividades dos consumidores 

seria pautada em escolhas de compra, como a materialização da verdade interior 

―objetificadas‖. Para o autor, as mercadorias são acompanhadas de respostas para os 

problemas dos consumidores, que muitas vezes ―tomam ciência do problema‖ quando são 

motivados por exercícios de comparação.  

As escolhas teóricas citadas ao longo deste estudo partiram em sua maioria de núcleos 

de estudo sobre consumo localizados nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil, dentre elas 

destacam-se os grupos da Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal 

Fluminense, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Fundação Getúlio Vargas e Escola Superior de Marketing entre outras, cujos (as) 

pesquisadores (as) estabeleceram intercâmbio fértil com autores de renome internacional no 

âmbito do consumo, em sua maioria de origem inglesa.  

A partir de estudos e eventos organizados por pesquisadoras como Lívia Barbosa, 

Fátima Portilho, Letícia Casotti e Isleide Arruda Fontenelle, a comunidade acadêmica pode 

construir novos olhares sobre as questões relativas ao consumo, ressaltando a contribuição 

teórica de autores como Alan Warde, Collin Campbell, Daniel Miller, Don Slater e  Grant 

McCracken e o diálogo com contextos empíricos brasileiros. 

Estes autores são convergentes com a proposta desta tese por dedicarem boa parte de 

suas pesquisas às práticas de consumo cotidianas, práticas estas que foram negligenciadas 

durante décadas no âmbito acadêmico. 

Desta forma, este estudo partilha do entendimento de que cultura de consumo e 

sociedade de consumo relacionam-se de tal forma que o limiar entre as discussões torna-se 

tênue, embora perceba-se a inclinação à validação de referenciais considerados relevantes 

para os estudos da cultura de consumo, uma vez que considera importante a visão dos agentes 

sociais sobre os seus próprios atos. 

A sociedade de consumidores representa um conjunto peculiar de condições 

existenciais em que é elevada a probabilidade de que a maioria dos homens e das 

mulheres venha a abraçar a cultura consumista em vez de qualquer outra, e de que 

na maior parte do tempo obedeçam aos preceitos dela com máxima dedicação 

(BAUMAN, 2008b, p. 70).  
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Nesta trajetória pode-se citar como obras clássicas ―A teoria da classe ociosa‖ de  

Thorstein Veblen (1965)  e ―A Distinção‖ (1979) de Pierre Bourdieu  que contribuíram para o 

avanço teórico acerca das práticas de consumo  ao observá-las  como ações de distinção entre 

as classes. Segundo as reflexões de Bourdieu (2009) sobre estruturas, habitus e práticas 

existem condicionantes circunscritos às classes particulares, tais condições produziriam o 

habitus, sistemas de disposições duráveis e transponíveis, ou seja ―[...] como princípios 

geradores e organizadores de práticas e de representações que podem ser objetivamente 

adaptadas ao seu objetivo sem supor a intenção consciente de fins e o domínio expresso‖ 

(Ibidiem, p. 87). Assim, a posse de determinados bens considerados ―luxo‖ poderiam 

promover a distinção entre o estilo de vida das pessoas. 

 

[entende-se por estilo de vida] um conjunto unitário de preferências distintivas que 

exprimem, na lógica específica de cada um dos subespaços simbólicos, mobília, 

vestimenta, linguagem ou hexis corporal, a mesma intenção expressiva, princípio de 

unidade de estilo que se entrega diretamente à intuição e que a análise destrói ao 

recortá-lo em universos separados  (BOURDIEU, 1983, p.83-84). 

 

 

A Teoria da Classe Ociosa de T. Veblen (1965) apresenta o conceito de consumo 

conspícuo ou ostentatório pautado na aquisição de bens e serviços com a finalidade de 

distinção e status social, em processos de demonstração social com intuito de atingir 

reconhecimento perante os demais.  

Segundo Botsman e Rogers (2011, p.18) ―[...] o que nos interessa mais não é o status de 

luxo ou o lado elitista do consumo conspícuo que Veblen mencionou, mas sim, o excesso de 

consumo de massa voraz que começou na década de 1920 e explodiu em meados da década 

de 1950‖. Atualmente os bens posicionais não precisam ser necessariamente caros, podem 

fazer parte de sistemas simbólicos que lhe atribuem grande valor, ou apresentarem certa 

instabilidade de acordo com o grau de escassez e valorização no mercado. Em consonância 

Campbell (2001) sinaliza que os aspectos invisíveis e conspícuos do consumo não necessitam 

de pressupostos ligados ao status e ao prestígio, embora confirme o grande poder de 

influência destes âmbitos.  

 

O desfrute imaginativo de produtos e serviços é uma parte crucial do consumismo 

contemporâneo se revela pelo importante lugar ocupado, na nossa cultura, mais 

pelas representações dos produtos do que pelos próprios produtos. Isso não só 

abrange abertamente os anúncios e catálogos comerciais, como as revistas, 

periódicos, cartazes, cartões, calendários e até obras de arte. Em muitas destas, a 

fronteira entre a representação dos interesses de determinado fabricante e 

distribuidor e as imagens produzidas primeiramente para entretenimento é 

claramente distinguível, sugerindo que as duas coisas preenchem a mesma função de 

facilitar o hedonismo imaginativo  (CAMPBELL, 2001, p.134). 
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Deve-se, portanto, considerar que a áurea em torno da oferta de produtos envolve 

conceitos econômicos do que chamamos ―utilidade‖
10

, uma vez que os produtos são 

adquiridos não somente pelo status ou simbolismo, mas para auxiliar em necessidades 

cotidianas. Considera-se que bens econômicos são úteis e escassos, aos quais a utilidade surge 

como  um juízo de valor. Assim, quanto mais escasso for um bem, maior valor este terá, o que 

por vezes parece paradoxal, se considerarmos que um diamante tem mais valor que a água, 

mesmo que esta seja essencial para a vida.   

O consumo supérfluo, extravagante ou conspícuo, geralmente é rotulado como formas 

de consumismo tanto em seus aspectos qualitativos (com bens de alto valor), como em 

aspectos quantitativos advindos da acumulação de bens em quantidades superiores ao 

considerado ―necessário‖, sejam de bens caros ou de baixo valor. 

A grande incógnita reside na falta de parâmetros do que seria ou não aceitável como 

necessário, considerando as diferenças culturais, sociais e econômicas da sociedade. 

Giacomini indica que: 

 

O consumo pode ser considerado como conspícuo, depreciativo, supérfluo, fútil e 

prejudicial [...] quando se caracteriza pela má qualidade da compra ou pelo usufruto 

de bens, tornando-se inadequado aos indivíduos, à coletividade e aos padrões de 

sustentabilidade  (GIACOMINI, 2008, p.73). 

 

 

A criação de grande variedade de produtos e serviços aliada a obsolescência 

programada, a influência da moda e suas constantes variâncias colaboram para que o próprio 

consumidor observe-se como inadequado e antiquado motivando-se em busca de produtos e 

serviços que possam inseri-lo em uma perspectiva atualizada perante as tendências. 

As necessidades dos consumidores seriam ilimitadas e insaciáveis convergentes com 

duas proposições básicas, a primeira como ―[...] conseqüência da sofisticação, do refinamento, 

da personalização dos desejos e necessidades das pessoas. A segunda, como uma exigência do 

sistema capitalista para a sua própria sobrevivência‖ (BARBOSA, 2008, p.34). Não se pode 

negar a motivação das pessoas em procurar prazer por meio das práticas de consumo. 

 

 

 

 

______________ 

10
 A Utilidade é um aspecto importante da teoria do consumidor. Refere-se ao uso, proveito que se pode obter de 

algo, está  intrinsecamente ligada à satisfação pelo consumo de bens ou serviços. 
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O prazer é procurado por meio de estimulação emocional e não meramente 

sensorial, enquanto, em segundo as imagens que preenchem essa função são ora 

criadas imaginativamente, ora modificadas pelo indivíduo para o autoconsumo, 

havendo pouca confiança na presença dos estímulos ―reais‖. Esses dois fatos 

indicam que o hedonismo moderno tende a ser encoberto e autoilusivo, isto é, os 

indivíduos empregam seus poderes imaginativos e criativos para construir imagens 

mentais que eles consomem pelo intrínseco prazer que elas proporcionam, uma 

prática que se descreve melhor como de devanear e fantasiar (CAMPELL, 2001, p. 

115). 

 

Desta forma um aspecto marcante das práticas de consumo moderno é a insaciabilidade. 

Uma necessidade de acordo com Solomon, (2011, p. 51) ―[...] é um motivo biológico básico; 

um desejo representa um modo que a sociedade nos ensinou para satisfazer a necessidade‖. 

Para Abraham Maslow (1908-1970) as necessidades dividiam-se em primárias fisiológicas 

(segurança, fome, sede, sono entre outras) e secundárias (estima, auto-realização). Assim, 

após a satisfação das necessidades primárias a busca por saciedade de outras necessidades 

viria em seguida. 

Embora tenha influenciado vários estudos, a Teoria das Necessidades de Maslow 

apresenta pontos controversos, uma vez que de acordo com Barbosa (2011) o consumo não 

ocorre pautado em níveis hierárquicos, pois quando um sujeito se alimenta pode saciar 

também necessidades de status, de estima concomitante. A questão relativa ao que seria 

necessário e supérfluo também influi nestas dinâmicas lembrando que existe a tendência de  

julgamentos acerca do consumo alheio e dificuldade de reflexão sobre o consumo próprio de 

cada sujeito. 

 

Raramente temos uma visão clara de nossas próprias formas de narcisismo 

consumista, sobretudo no que diz respeito aos cidadãos educados das economias 

desenvolvidas - tais como a maior parte dos leitores deste livro [Darwin vai às 

compras]. Podemos sentir desprezo pelas formas de consumo supérfluo que 

julgamos grosseiras, extravagantes e surreais: botox, Hummers e as mansões de mau 

gosto dos novos ricos esteticamente perdidos. Ao mesmo tempo, classificamos 

nossas próprias variedades menos claras de narcisismo consumista como naturais, 

respeitáveis, e formas iluminadas de autêntica expressão, realizações merecidas e 

virtudes cívicas  (MILLER, 2012, p. 86). 

 

Por conseguinte, pode-se afirmar que existem exercícios imaginativos de projeção de 

situações que o consumidor deseja alcançar, por meio da sensação de bem estar, da aceitação 

e valorização das outras pessoas e status quo. Desta forma, para Campbell (2001) a atividade 

fundamental do consumo não estaria centrada no processo de percepção da necessidade, 

escolha, compra, uso e descarte dos produtos, mas na procura do prazer imaginativo que a 

imagem do produto empresta como uma espécie de ―hedonismo mentalístico‖.  
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Deve-se considerar que a aquisição de um bem ou a prestação de um serviço podem 

aludir as finalidades e utilidades temporais, que muitas vezes necessitam de 

complementaridade ou ―exigem‖ investimento ou comportamentos diferenciado em relação 

ao consumo considerando determinada condição biográfica, a exemplo da gravidez e outras 

situações. 

Neste tocante, o presente estudo partilha da visão que muitas das motivações para o 

consumo advêm de processos de experimentação, percepção e construção de situações 

mentalísticas ideais que em ciclos de materialização e ―reforço‖ seja por meio de aprovação 

social ou mesmo de sensações de prazer e satisfação que provocam anseios para repeti-los ou 

expandi-los.  

Estes processos podem formar adesões individuais e coletivas às tendências. Desta 

forma uma peça de roupa, um sapato ou um enfeite para o cabelo (não importa se de grife ou 

não) comunicam a adesão à moda como podemos observar nas figuras 23, 24, 25, 26 e 27. 

Tendências são lançadas, grupos de referência (a exemplo dos artistas) e publicidades 

divulgam e reforçam variedades de produtos que são adquiridos e ressignificados como 

―moda atual‖ no dia a dia. 

         

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23- 

Lançamento de 

tendência de 

moda. Fonte: 
https://www.goog

le.com.br/search? 

q=artistas+usam+

print+animal&esp

. Acesso em: 06 

mar. 2015. 

Figura 24- Artistas 

divulgam visual 

print  animal 

.https://Fontehttp://c

aras.uol.com.br/fash

ion/angelica-e-

carolina-dieckmann-

usam-animal-print-

em-

aniversario#.VPnvL

_nF9S0. Acesso em: 

06 mar. 2015. 

Figura 25- Itens 

―print animal” 

encontrados  no 

armário da 

pesquisadora. Fonte: 

arquivo pessoal, 

2015. 

Figuras 26 e  27- Servidoras e 

suas blusas e sapatos  da 

moda “print animal”. Fonte: 

arquivo pessoal, 2015. 

 

https://www.google.com.br/search?
https://www.google.com.br/search?
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A frivolidade das tendências e a rapidez com que são substituídas podem potencializar  

o caráter ilimitado e insaciável dos desejos humanos, pois reside nesta situação uma das 

maiores problemáticas em relação à utilização de recursos naturais escassos e em relação a 

casos patológicos relativos ao consumismo (oneomania).  

Ressalta-se inclusive que a sensação de aprovação social, de estar incluído, bem 

informado e conectado com as novidades são grandes motivações que alimentam o ciclo 

ininterrupto de compras, abrindo espaço para que a moda ganhe espaço no cotidiano das 

mulheres.  Segundo Calanca (2008) autora do livro ―História social da moda‖, o termo indica 

quadros de referência e reflexão para vários aspectos da vida social. Complementa ainda a 

autora: 

[a moda] alude, numa primeira instância, a uma dicotomia temporal entre o ‗velho‘ e 

o ‗novo‘, entre o presente e o passado, entre a mobilidade e mobilidade. É 

experiência das aparências que pressupõe ‗objetos‘ nos quais se manifestar é função 

e conteúdo estético (Ibidem, 2008, p.11). 
 

A este respeito, George Simmel (1858-1918) formulou uma teoria denominada trickle-

down,
11

 na qual sustenta que o ciclo da moda depende de processo contínuo de imitação e 

diferenciação. Assim, grupos chamados ―subordinados‖ motivam-se em cooptar marcadores 

de estilo que compõem o estilo de vida dos grupos de referencia, estes grupos por sua vez 

saem em busca de marcadores de estilo diferenciados, alimentando assim o ciclo da moda. 

A teoria trickle-down apresenta muitos aspectos relevantes embora necessite de 

releituras considerando as variadas mudanças ocorridas nas últimas décadas do século XX e 

principalmente a ampliação dos meios de comunicação, nos quais os sujeitos podem acessar e 

ressignificar variadas tendências de acordo com seu gosto de possibilidades.  

No bojo das teorias que podem motivar o sujeito a comprar o Efeito Diderot
12

 surge 

também como referência importante no contexto da moda e das práticas de consumo das 

mulheres.  

_______________ 

11 
Assim, para McCracken, ―[...] teoria  trickle-down tem vários pontos-fortes. Primeiro, insere a difusão da 

moda em um contexto social. Permite-nos perceber como movimento da moda se articula com o sistema social 

no qual se desenrola. A teoria pressupõe que este sistema consistirá na distribuição diferencial de status, que será 

constituído por grupos sociais classificados como altos ou baixos. Sustenta que o movimento da moda será 

dirigido pela natureza hierárquica  dessas relações sociais e pela interação social que essas relações engendram. 

Em resumo, a teoria  trickle-down nos fornece uma compreensão de como o contexto social no qual o 

movimento da moda ocorre, determinará sua  direção, ritmo e dinâmica‖ ( 2014, p.124). 
12

 O Efeito Diderot recebe esta nomenclatura por conta de uma experiência vivida pelo filósofo Denis Diderot 

(1713-1784) na qual uma simples veste conseguiu modificar seus hábitos de consumo. Em seu artigo ―Regrets 

on Parting with Old Dressing Gown‖ (Lamento de despedida com roupão velho) o filósofo Denis Diderot conta 

a história de como um presente (um robe vermelho) pode iniciar um processo que desencadeou mudança no 

modo de observar seu entorno. 
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Neste processo motivacional:  

 

Diderot jogou fora o antigo robe que tinha usado durante vários anos. Mas em pouco 

tempo, seu prazer se azedou, uma vez que ele começou a sentir como se suas posses 

e as coisas em volta dele estivessem desgastadas em comparação com seu novo 

robe. Um a um, ele susbtituiu os móveis conhecidos, mas gastos, do seu escritório. 

Ele trocou sua antiga cadeira, por exemplo, por uma poltrona coberta com couro 

marroquino. E a velha escrivaninha instável? Também saiu. Uma escrivaninha nova 

e cara apareceu. Até mesmo as queridas gravuras que tinham ficado penduradas na 

sua parede durante vários anos foram retiradas para dar lugar  a gravuras novas e 

mais caras, que combinavam com a elegância do novo robe. ‗Eu era o mestre 

absoluto do meu robe antigo‘, escreveu Diderot, ‗mas me tornei escravo do meu 

robe novo‘ (BOTSMAN; ROGERS, 2011, p. 21-22). 

 

Todos os dias pode-se observar exemplos semelhantes no cotidiano das compras, que 

muitas vezes insere as pessoas neste ciclo sem que as mesmas se dêem conta deste processo, 

considerando a existência de eixos de complementaridade entre as práticas de consumo 

formando ―estilos de vida‖ de acordo com novos cosmos de interesses. 

Este efeito pode tanto compelir para que o consumidor permaneça em seu cosmo de 

consumo, ou pode iniciar um processo no qual o consumidor muda totalmente suas 

referencias de consumo a partir de uma motivação, no qual um objeto ou prática vai ―puxando 

as demais‖.  

O Efeito Diderot opera em três bases principais: auxilia na constância de significado dos 

bens, isto é ―[...] previne que um estoque existente de bens de consumo seja invadido por um 

objeto que carregue significação cultural inconsistente com a do todo‖ (McCRAKEN, 2003 

p.157). Em sua segunda face pode agir como motivador do sentido de complementaridade e 

colecionismo, nos  quais a inserção de um objeto pode desencadear a motivação para uma 

série de mudanças ao entorno do sujeito, como ocorreu com Denis Diderot.  

Em outra inter-relação podem estabelecer consonância com o ―Efeito Catraca‖ (Ibidem, 

2003 p.162), no qual o consumidor almeja sempre um padrão mais alto  em nível de consumo, 

evitando movimentos que retornem ao seu padrão anterior:  

 

É este poder de funcionar como catraca que ajuda a explicar a queixa comum entre 

os consumidores de que o padrão de consumo sempre parece exceder o poder de 

compra, mesmo quando este poder continua a aumentar progressivamente. 

(McCRAKEN, 2003 p.162). 

 

 

A figura 28 apresenta exemplos de produtos com apelo de complementaridade, isto é, 

ao comprar um item o consumidor é motivado a adquirir as demais peças com intuito de 

formar conjuntos harmônicos. Este processo pode levar ao aumento dos níveis de consumo, 

uma vez que no girar dos ciclos das tendências da moda, outras cores e modelos surgirão, 
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podendo motivar o consumidor a descartar itens ainda em boas condições de uso em 

detrimento dos lançamentos do mercado. 

 

 

 

Assim, o atributo da complementaridade pode ser pensado como uma estratégia das 

empresas para aumentar as vendas e também como um potencial fomentador do aumento de 

padrões e níveis de consumo. 

Neste contexto de tantos artifícios subliminares torna-se difícil para o consumidor 

compreender o quanto estes aspectos podem desencadear efeitos negativos nos âmbitos 

psicológico, financeiro e ambiental. Desta forma torna-se desafiador para os movimentos em 

prol da sustentabilidade comunicar e promover a reflexão como o principal passo antes das 

decisões de compra.  

  

2.3  Consumo e os desafios ambientais contemporâneos 

 

 

Com a ampliação da percepção acerca das problemáticas ambientais na trajetória de 

várias conferências (vide apêndice B), pode-se relacionar o impacto dos padrões e níveis de 

consumo com diferentes tipos de degradação ambiental e responsabilidade dos consumidores 

por suas escolhas de consumo. 

Estas dinâmicas suscitaram questionamentos sobre a possível transferência da 

responsabilidade do Estado e das empresas para o ente ―consumidor‖, considerando que em 

muitos casos, mesmo sensibilizado sobre as problemáticas ambientais, o consumidor não 

possui condições amplas de ação diante da ineficácia de ações do poder público, a exemplo as 

questões sobre transgênicos, coleta seletiva e tratamento adequado aos variados tipos de 

resíduos.  

A figura 29 apresenta uma manchete do jornal Cinforme que pergunta: Cadê o 

cumprimento à Lei? A matéria refere-se ao prazo (que venceu em agosto de 2014) para que os 

Figura 28 – Produtos  com atributos de complementaridade. Fonte: 

Catálogo Hermes, dezembro de 2014. 
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municípios brasileiros tomem providências quanto à eliminação dos lixões e outras medidas 

previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
13

.  

Em momento algum a reportagem cita as possíveis causas que levaram o Estado de 

Sergipe a ter 120 lixões irregulares, ou ao menos que o aumento dos padrões e níveis de 

consumo pode ser considerado como agravante para este contexto, semelhante em várias 

cidades brasileiras. 

 

 

 

 

É desta forma que as problemáticas relacionadas ao consumo permanecem 

desconectadas dos impactos que causam ao meio ambiente, para boa parte das pessoas. Neste 

tocante, cabe a menção aos discursos ambíguos e contraditórios em relação ao consumo. 

 

 

 

_______________ 
13

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos tem como base legal a Lei n. 12.305 que previu no art. 54 A 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observado o disposto no Art.9º deverá ser implantada em 

até quatro anos após a data de publicação, esta data é referente a 02/08/2014. Segundo informações da Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH) o Estado de Sergipe conta com o Plano 

Estadual de Regionalização da Gestão dos Resíduos Sólidos de Sergipe que aponta a divisão do Estado em 

quatro grandes consórcios públicos intermunicipais de saneamento básico, foram elaborados também  por equipe 

multidisciplinar de profissionais inclusive do IFS,  Planos Intermunicipais de Resíduos Sólidos, também em 

regime de consórcio. Aguarda-se, no entanto a colocação do Plano na prática. 

Figura 29- Lixões irregulares no Estado de Sergipe. Fonte: 

Jornal Cinforme, 19 de janeiro de 2014. 
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 Por um lado, o governo cria medidas facilitadoras para o aumento do consumo, como 

redução de impostos e acesso facilitado ao crédito (como no caso da redução do Imposto 

sobre Produtos Industrializados - IPI) e em contraposição apóiam movimentos para que o 

consumidor ―troque o carro pela bicicleta‖ em sua rotina diária, ―compre‖ mas não utilize 

sacolinhas plásticas ou campanhas do tipo ―vamos salvar os cachorrinhos beagles” (e quanto 

aos outros animais?). O panorama aduz a discussões que parecem não convergir com 

necessidade de (re) pensar o consumo de forma urgente e consonante com as realidades das 

regiões brasileiras, mas o surgimento de novos mercados:  

 

Em compasso aparentemente lento, o país viu florescer um novo mercado, novas 

preferências e uma nova cultura, com códigos particulares de comportamento, 

marcas, moda, costumes, expectativas [...] o Brasil das duas coleções de moda por 

ano virou o Brasil do fast-fashion. E da comida congelada, da refeição fora de casa, 

da primeira viagem de avião e da venda parcelada ―sem juros‖ no cartão de crédito 

(MEIR; MEIR, 2013, p.63). 

 

 

O consumo sustentável surge então como possível caminho em prol da sustentabilidade 

nos contextos dos diversos estilos de vida. A proposta do Manual de Educação para o 

Consumo Sustentável destaca oito principais eixos de ação: cidadania e consumo sustentável, 

água, alimentos, biodiversidade, transporte, energia, lixo e publicidade (para esta tese 

acrescenta-se ainda o aspecto financeiro). O referido manual identifica ainda seis 

características que considera essenciais para qualquer estratégia de consumo sustentável: 

● deve ser parte de um estilo de vida sustentável em uma sociedade sustentável; 

● deve contribuir para nossa capacidade de aprimoramento, enquanto indivíduo e 

sociedade; 

● requer justiça no acesso ao capital natural, econômico e social para as presentes e 

futuras gerações; 

● o consumo material deve se tornar cada vez menos importante em relação a outros 

componentes da felicidade e da qualidade de vida; 

● deve ser consistente com  a conservação e melhoria do ambiente natural; 

● deve acarretar um processo de aprendizagem, criatividade e adaptação. 

No cotidiano de muitos brasileiros o consumo sustentável ainda é uma incógnita. 

Conseguir um trabalho, ter algumas horas de lazer e buscar realizar pequenos planos ocupa 

muito tempo do dia  no  ir e vir frenético do trânsito caótico ou dos meios de transportes 

precários, ocupa muito ―espaço‖ no pensamento, uma vez que para enfrentar as lutas 

cotidianas é preciso muita estratégia. 
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A vida é quase um folhetim dividido em capítulos, um jogo de vídeo game com tarefas 

intermináveis, nos quais o meio ambiente apresenta-se como um cenário emoldurado por 

alguma janela. Muitas vezes o meio ambiente é lembrado na ocorrência dos problemas, a 

exemplo das secas, ou nas matérias televisivas que noticiam ―estragos feitos pelas chuvas‖, 

quando na realidade a causa do problema são aqueles ligados ao adensamento urbano e falta 

de esgotamento sanitário e drenagem pluvial. 

Neste sentido, sugere-se um olhar mais apurado acerca das práticas de consumo 

cotidianas considerando-as relevantes quanto aos impactos socioambientais gerados. É no 

cotidiano que se apresenta o terreno de negociações, conflitos e celeiro de produção de 

conhecimento (LEFÈBVRE, 1990; CERTEAU, 1994, 2005; PAIS, 2002, 2009), terreno no 

qual homens e mulheres desenvolvem seus projetos.  É tempo e espaço do saber e do poder, 

visto que para Foucault (1979) todas as relações humanas são relações de poder, não apenas 

de opressão, mas também de mecanismos criativos e de produção, uma vez que o poder não 

está em um indivíduo ou uma instituição, o poder está em tudo, permeia tudo porque não é 

objeto, é um exercício. Assim,  

 

Não se pode negar que a vida quotidiana tenha uma certa afinidade com o consumo. 

O consumo-desgaste sensu stricto tem efetivamente lugar no marco da vida 

quotidiana. Contudo, nem sempre os consumidores terão uma atitude passiva, e 

portanto alienada, perante os objetos consumidos; nem, por outro lado, é aceitável a 

conceptualização da vida quotidiana a partir da quotidianeidade consumista. Certeau 

defende, aliás, que à produção racionalizada, expansionista, centralizada, estridente 

e secularizada se contrapõe uma outra produção «secundária», que se esconde no seu 

processo de utilização qualificada de consumo: ardilosa, dispersa, silenciosa, quase 

invisível - produção esta que se caracteriza pelas distintas maneiras de uso dos 

produtos impostos por uma ordem econômica dominante  (PAIS, 1989, p. 16). 

 

 

 É no cotidiano que as práticas do ―processo civilizador‖ (ELIAS, 1993a, 1993b) foram 

e são produzidas e reproduzidas. Desta forma, o cotidiano é espaço tanto do senso comum 

quanto de novas proposições epistemológicas em que: 

A sociologia da vida quotidiana deve basear-se na elaboração de proposições 

epistemológicas, sem as quais é difícil iniciar um debate sobre este ramo do 

conhecimento. O senso comum pode perfeitamente auscultar o rumor do oceano 

quotidiano, como quem cola um búzio à orelha - mas trata-se sempre de um som ou 

de um conhecimento cujas estruturas organizativas lhe escapa  (PAIS, 1989, p. 11). 

 

Mesmo diante da chamada força do capitalismo e das instituições que apresentam 

poderes ―estratégicos‖ e globalizantes (CERTEAU, 1994) pode-se considerar que a 

assimilação, a ressignificação e reprodução ocorrem no âmbito local da vivência e experiência 

dos sujeitos, uma vez que se encontram na relação de forças de poderes ―estratégicos e 

táticos‖. 
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Comer, dormir, falar, ler, andar, fazer compras, preparar uma refeição podem ser 

consideradas de acordo com Certeau (1994, p. 47) ações do tipo ―tática‖, maneiras de fazer, 

vitórias do ―fraco‖ sobre o mais ―forte‖ (poderosos, doenças, violências das coisas ou de uma 

ordem). As táticas são flexíveis e surgem de necessidades ou de ―brechas‖ da alguma ordem 

estabelecida, enquanto o ―estratégico‖ estaria inscrito em discursos de ―exterioridade distinta 

não flexível.  

 Desta forma, torna-se importante considerar a heterogeneidade das necessidades, 

desejos de consumo, decisões de compra, uso e descarte de produtos  no cotidiano das 

diferentes localidades brasileiras. Segundo a Nielsen (empresa de pesquisas de mercado) 

existem vários ―Brasis com suas peculiaridades regionais e desigualdades sociais‖.  

A Pesquisa da Nielsen
14

 Brasil do ano de 2011, informa que compreender os costumes, 

o perfil e o consumo da Região Nordeste do Brasil não é tarefa fácil, pois a região abrange 

extensões maiores que muitos países. O consumo na região cresce, mas ainda é grande o 

desafio de vencer desigualdades que se configuram como grandes obstáculos ao processo de 

desenvolvimento em longo prazo. 

A ênfase no chamado ―empoderamento‖ do consumidor como exercício da cidadania 

não deve ser limitado ao poder de compra, mas ao maior acesso a informação, redes de defesa 

e espaços de ação, ampliados com a promulgação do Código de Defesa do Consumidor e 

outros documentos. De acordo com Meir e Meir (2013, p.13) ―[...] ao contrário de uma lenda 

que impera nas organizações, não foi o consumidor que mudou. Ele foi um agente dessa 

mudança profunda a partir de sua evolução‖, e ainda: 

 

Na magnitude dessas transformações trouxe um elemento novo que altera 

profundamente o cenário das relações  de consumo nas economias mais avançadas: 

o empoderamento do consumidor, uma força monumental que faz  com que a forma 

de consumir em toda a cadeia que se origina no processo de escolha, compra, 

transação e pós-venda tenha de ser reinventado  (MEIR; MEIR, 2013, p.12). 

 

 

_________________ 
14 

Segundo estudo realizado pela Nielsen Brasil, o Nordeste é a região que apresenta crescimento mais 

consistente. Além disso, o aumento do consumo nordestino também é superior à média do País. Enquanto a 

região cresce 7,9%, o consumo nacional cresce 6,2%, de acordo com os itens da cesta avaliados pela Nielsen. As 

famílias nordestinas são compostas, na maioria, por 4 a 5 pessoas (43%), de nível sócio econômico baixo (64%), 

e donas de casa mais jovens que buscam preço e promoção. 

<http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2012/o-fenomeno-do-crescimento-do-brasil-como-aproveitar-as-

oportunidades-na-regiao-com-maior-ascensao.html>Acesso 22 nov. 2013. 

 

http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2012/o-fenomeno-do-crescimento-do-brasil-como-aproveitar-as-oportunidades-na-regiao-com-maior-ascensao.html
http://www.nielsen.com/br/pt/insights/news/2012/o-fenomeno-do-crescimento-do-brasil-como-aproveitar-as-oportunidades-na-regiao-com-maior-ascensao.html
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No bojo destas dinâmicas muitas empresas investem em soluções inovadoras que 

melhorem a cadeia de processos e contribuam com a redução dos impactos da produção e das 

práticas de consumo. Mas ainda se convive com comunidades de empresários  que se mantém 

insensíveis diante da emergência de repensar suas atividades e seus meios de produção. 

Existem também empresas que investem em abordagens do chamado ―greenwashing” que 

pode ser entendido no âmbito da comunicação, como o ―eco-embranquecimento‖ da 

imagem pública de produtos, serviços ou práticas institucionais com vistas a agregar 

benefícios socioambientais. 

No contexto dos movimentos sociais e ambientalista pode-se observar que o 

marketing inaugurou uma nova fase mercadológica da preocupação ambiental relacionada 

às estratégias cada vez mais elaboradas que podem fazer alusão a práticas realmente 

implementadas pelas empresas, ou de forma não ética proclamar ações ambíguas ou 

fictícias em que: 

A fatia aumentada de mercado é apenas um dos inúmeros benefícios em 

potencial do esverdeamento corporativo e de produto. Os mercadológicos 

também começaram a descobrir que o desenvolvimento de produtos e processos 

de manufatura ambientalmente saudáveis não apenas fornece uma oportunidade 

para fazer a coisa certa, mas também pode aumentar a imagem corporativa e de 

marca, economizar dinheiro e abrir novos mercados para produtos que tenham o 

intuito de satisfazer as necessidades dos consumidores no sentido de manter uma 

alta qualidade de vida (OTTMAN, 1994, p.10). 

 

 

Neste âmbito tanto o Código de Defesa do Consumidor (CDC) quanto o Conselho 

Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) buscam atuar na coibição de 

práticas abusivas em relação à veracidade de atributos relacionados a produtos e serviços. 

Assim, o Artigo 36 do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (CBAP- cuja 

primeira versão data do ano 1978) visa coibir a banalização do termo ―sustentabilidade‖. 

 A menção à sustentabilidade ligada as abordagens publicitárias deve preconizar   

critérios de veracidade, exatidão e clareza, pertinência e relevância, comprovação das fontes, 

e atenção as estratégias relacionadas às causas sociais que estejam ligadas a outras entidades. 

Mas, como o conselho não possui condições amplas de fiscalização das peças publicitárias, 

este limita-se a denúncias por parte do consumidor.  

Atualmente, percebe-se o grande poder das redes sociais da internet (facebook, twinter, 

entre outras) como instrumento de denúncia e boicote às empresas e instituições, o 

consumidor constrói seus discursos, ―[...] produz e distribui conteúdo‖ (MEIR; MEIR, 2013, 

p.65) não cabendo a figura passiva de mero receptor.  Com a redução da assimetria 

informacional a maioria dos consumidores tem à disposição uma série de informações 
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disponíveis por meio da internet, das quais tanto pode fazer uso para tomar decisões, quanto 

para gerar outros materiais informativos
15

. Desta forma: 

 

Novas exigências e novas ideologias  foram incorporadas ao código mínimo exigido 

para o relacionamento: sustentabilidade, responsabilidade social, inclusão, bem-

estar, respeito às minorias, diversidade, conduta ética, meio ambiente, condições de 

trabalho dignas. O discurso não veio homogêneo (MEIR; MEIR, 2013, p.67). 

 

 

Para Meir e Meir ―[...] ser um paladino do consumo consciente‖ será uma tendência 

presente no discurso dos consumidores, no qual ―[...] o capitalismo consciente quer fazer o 

bem e mostrar carinho pelo próximo‖ (2013, p.89). Diante desta proposição é possível 

questionar se neste novo ―capitalismo consciente‖ os cidadãos seriam tão contemplados e 

atendidos assim como os consumidores detentores de amplo crédito. 

Seria de fato possível um novo modelo econômico denominado ―capitalismo 

consciente‖ pautado em respeito a ecossistemas
16

 tão exauridos?  

Moran alerta ainda que ―[...] o monopólio social leva ao monopólio do controle sobre os 

fluxos energéticos‖ (1994, p.39). Tal controle pode ser representado por grandes 

conglomerados empresariais, agentes econômicos e políticos que por meio de medidas 

―reguladoras‖ podem fomentar investimentos, aumento do consumo e apropriação de 

territórios importantes para o equilíbrio ecológico dos ecossistemas, uma vez que: ―[...] 

apropriação do conhecimento não ocorre de uma maneira homogênea, mas é com frequência 

diferencialmente disponível para aqueles em posição de poder, que são capazes de colocá-los 

a serviço de seus interesses seccionais‖ (GIDDENS, 1991, p. 50).  

Para boa parte das pessoas que compõem este ―sistema‖ este grande ―poder‖ é 

personificado pelos inúmeros tentáculos do capitalismo, mas em olhares mais próximos pode-

se observar vários subsistemas e esferas de micro poderes, muitos deles que passam 

despercebidos e que colaboram para que possamos nos ―adaptar‖ ou ―ajustar‖ rapidamente as 

mudanças, mesmo que estas não sejam positivas nem para nós e nem para o meio ambiente, 

representando ganhos em curto prazo talvez para grupos específicos. 

_______________ 
15  

A exemplo do aplicativo ―Moda livre‖  lançado pela Repórter Brasil (referência nacional na defesa dos 

direitos humanos). O aplicativo avalia a conduta de empresas têxteis quanto ao uso de mão de obra escrava. 

Disponível em: http://www.meiomensagem.com.br/home/marketing/noticias/2013/12/13Moda-Livre-avalia-

etica-de-marcas-de-roupas.html Acesso: 20 jun. 2014. 
16   

Entende-se que ecossistema ―[...] é uma unidade ecológica fundamental relacionada às espécies associadas de 

organismos vivos em ambiente físico abiótico e às relações  estruturais e funcionais entre as mesmas‖ (MORAN, 

1994, p. 28). Já o meio ambiente pode ser considerado como um conjunto de elementos bióticos e abióticos, no 

quais homens e mulheres constroem relações sociais, econômicas, políticas e culturais que emanam poder e são 

capazes de eleger prioridades frente ao curso ―natural‖ dos ecossistemas.  

http://www.meiomensagem.com.br/home/marketing/noticias/2013/12/13Moda-Livre-avalia-etica-de-marcas-de-roupas.html
http://www.meiomensagem.com.br/home/marketing/noticias/2013/12/13Moda-Livre-avalia-etica-de-marcas-de-roupas.html
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O fluxo de informação é visto como um sistema organizador de retroalimentação 

que ajusta às condições ambientais. As limitações externas podem incluir a pressão 

do grupo social sobre uma direção distinta daquela escolhida individualmente. [...] 

Fluxos de energia, matéria e informação formam os elos de conexão entre os 

componentes do ecossistema e delimitam os obstáculos e oportunidades que se 

apresentam aos habitantes humanos (MORAN, 1994, p.41- 42). 

 

O controle de algumas doenças, da natalidade, o surgimento de novas opções de 

consumo de alimentos, de meios de transporte, atividades de lazer e rotinas de trabalho 

possuem grande impacto sobre o meio ambiente. Desta forma ―sistemas naturais‖ e ―sistemas 

urbanos‖ são inter-relacionados lembrando que para Moran (1994, p. 379), o centro urbano é 

um grande ―organismo consumidor‖ por apresentar grandes necessidades energéticas e 

produção de dejetos de toda ordem, como podem ser observados na figura 30 a seguir na qual 

são apresentados níveis tróficos urbanos. 

 

 

 

Diante do exposto, o consumo sustentável surge como formas de ação por parte dos 

cidadãos e organizações, em contextos de reflexão acerca dos impactos das práticas de 

consumo e na perspectiva de colaborar para que as gerações presentes e futuras possam viver 

em ambiente equilibrado. O consumo sustentável, ético, verde, consciente, e demais 

Figura 30 – Níveis tróficos urbanos segundo Moran (1994) 

baseado em Spencer W. Havlick. 
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denominações surgem como uma oportunidade de sensibilizar o consumidor sobre a 

importância e os impactos de suas práticas de consumo inserindo-o como agente de 

mudanças, a qual: 

Se propõe a ser mais ampla que as anteriores [ético, verde, consciente], pois além 

das inovações tecnológicas e das mudanças nas escolhas individuais de consumo, 

enfatiza ações coletivas e mudanças políticas econômicas e institucionais para fazer 

com que os padrões e os níveis de consumo se tornem mais sustentáveis. Mais do 

que uma estratégia de ação a ser implementada pelos consumidores, Consumo 

sustentável é uma meta a ser atingida (BRASIL, CONSUMO SUSTENTÁVEL, 

MANUAL DE EDUCAÇÃO, 2005, p. 19). 

 

Segundo o Manual de Consumo Sustentável (BRASIL, 2005, p.18) o consumo verde 

diferencia-se do consumo sustentável por apresentar algumas limitações. No âmbito do 

consumo verde os consumidores ―[...] incluem em seu poder de escolha a variável ambiental, 

dando preferência  a produtos e serviços que não agridam o meio ambiente‖. Neste sentido, a 

dinâmica pode ser reduzida à troca do produto ―x‖ pelo produto ―y‖ sem reflexão sobre a real 

necessidade de reduzir padrões e níveis de consumo. Trata-se de opções ―agradáveis‖ para 

consumidores que não aceitam refletir sobre questões relativas ao necessário e ao supérfluo, 

ou que desejam o novo status de ―consumidor conscientizado‖ formando um lucrativo 

segmento de mercado. 

O consumo verde atacaria somente uma parte do problema – a  tecnologia – 

enfatizando o desenvolvimento de produtos verdes para uma parcela da sociedade, 

enquanto os pobres ficam com produtos inferiores e com um nível de consumo 

baixo de satisfação de suas necessidades básicas.  O tema da desigualdade no acesso 

aos bens ambientais desapareceu completamente  dos debates e propostas de 

consumo verde (BRASIL, CONSUMO SUSTENTÁVEL, MANUAL DE 

EDUCAÇÃO, 2005, p. 18). 

 

Neste contexto, ocorreram consideráveis mudanças na apropriação do discurso 

ambientalista por parte das empresas, uma vez que a ecologia antes considerada um 

empecilho ao desenvolvimento, tornara-se uma grande ―oportunidade‖. Para Portilho (2005, 

p.112)  ―[...] o setor empresarial aparece no cenário ambientalista somente a partir da década 

de 80, quando começa a abandonar sua imagem de vilão da ecologia e adotar a imagem de  

amigo do verde‖.   

Destes esforços observam-se também retrocessos como o projeto de lei do Deputado 

Federal Luis Carlos Heinze, cuja proposta pretende excluir a obrigação da rotulagem que 

identifica produtos alimentícios de base transgênica. Segundo o deputado, o setor de 

agronegócios irá receber em investimentos públicos e privados mais de R$ 10 bilhões até 

2017, conforme depoimento a seguir: 
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Ora, sabe-se muito bem que uma legislação que obriga a identificação de 

ingredientes transgênicos por meio de um triângulo amarelo — normalmente 

utilizado para placas de existência de risco, conforme a norma ISO nº 3864/02 —, 

em vez de garantir ao consumidor o direito à plena informação, afasta-o de qualquer 

avaliação racional, uma vez que provoca medo no consumo e induz ao 

repúdio desses produtos. (Depoimento do Deputado Luis Carlos Heinze. Disponível 

em: <http://super.abril.com.br/blogs/ideias-verdes/pesquisa-mostra-irregularidades-

na-rotulacao-de-milho-transgenico-em-fuba-farinha-pipoca-e-canjica/>. Acesso em: 

01 dez.2013). 

 

Para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor  (IDEC), trata-se de um retrocesso 

porque  ―[...] contraria o direito básico do consumidor à adequada informação sobre produtos 

lançados no mercado assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor, além de 

inconstitucional por ofender o princípio da precaução e da defesa do consumidor‖
17

.  

Um aspecto preocupante refere-se à escassez de informações acerca dos produtos 

transgênicos nas embalagens de produtos vendidos no Brasil. O símbolo de transgênico é 

expresso por uma letra ―T‖ inserida em um triângulo amarelo que muitas vezes é disfarçado 

em meio às figuras dispostas nas embalagens (figura 31). O símbolo deve trazer ainda a 

mensagem ―Aprovado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio‖, e 

trazer informações sobre espécie doadora dos genes na lista de ingredientes quando o produto 

tem mais de 1% da mesma em sua composição.  

 

 

 

 

Segundo informações do IDEC, o Brasil tem a segunda maior produção de transgênicos 

do mundo, em 2012 cerca de 89% da soja, 76% do milho e 50% do algodão plantados no 

nosso país eram geneticamente modificados.  

________________ 
17 

Disponível em: <http://super.abril.com.br/blogs/ideias-verdes/pesquisa-mostra-irregularidades-na-rotulacao-de-milho-

transgenico-em-fuba-farinha-pipoca-e-canjica/>. Acesso em: 01 dez. 2013).   

A Câmara dos Deputados aprovou no dia 28 de abril de 2015, data de apresentação desta tese, o projeto que acaba com a 

exigência de afixar o símbolo de indica presença de elementos transgênicos  nos rótulos de produtos geneticamente 

modificados (OGM) destinados a consumo humano. A modificação altera a Lei 11.105/2005 que determinava a obrigação da 

informação em todos os produtos destinados ao consumo humano produzidos com OGM, muito presentes no milho, soja, 

arroz, óleo de soja e fubá.  

Figura 31 – Produto a base de milho transgênico. 

Fonte: Arquivo pessoal. Siqueira, 2013. 

http://super.abril.com.br/blogs/ideias-verdes/pesquisa-mostra-irregularidades-na-rotulacao-de-milho-transgenico-em-fuba-farinha-pipoca-e-canjica/
http://super.abril.com.br/blogs/ideias-verdes/pesquisa-mostra-irregularidades-na-rotulacao-de-milho-transgenico-em-fuba-farinha-pipoca-e-canjica/
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Outros exemplos apresentam a utilização de termos inadequados como ―ecológicos‖ ao 

invés de biodegradáveis como forma de agregar valor ao produto, mesmo que não sejam 

condizentes com os atributos do produto: ―[...] já nasceu ecológico, pois quando descartado 

volta para a natureza em seu estado original, como minério de ferro, sem deixar resíduos no 

meio ambiente. Além disto, sua embalagem plástica é totalmente reciclável [...]‖. 

(Embalagem de produto, 2012). Observa-se que o fabricante não pode garantir que o produto  

após o uso possa retornar ao ―original, como minério de ferro‖, embora expresse na 

embalagem do produto (figura 32).  

 

   

 

 

Como agravante, percebe-se que um número significativo de consumidores não possui o 

hábito da leitura de rótulos e desta forma não entendem termos, símbolos e nomenclaturas, ou 

confundem tais informações com as abordagens publicitárias. Deve-se considerar inclusive 

situações ligadas à falta de informações e rotulagem nos produtos, o que pode representar 

riscos para os consumidores ao adquirir produtos falsificados e de procedência desconhecida. 

 O hábito de não ler os rótulos pode incidir no desconhecimento da procedência dos 

produtos e serviços, indicações de uso, modo de produção e problemáticas relacionadas ao 

processo de produção. Nesta situação, torna-se difícil para o consumidor discernir a cerca da 

veracidade das informações, ainda mais se este não validar estas informações como 

importantes ou enfrentar limitações como analfabetismo ou falta de acesso a meios de 

comunicação.   

A seguir pode-se observar no quadro 04 alguns aspectos destacados pelo CONAR para 

regulamentação de termos ligados a atributos socioambientais presentes em publicidades e 

embalagens. 

Figura 32 – Produto biodegradável  que afirma ser “100% ecológico”. 

Fonte: Embalagem de produto, arquivo pessoal, 2013. 
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Quadro 04 – Princípios criados pelo CONAR no combate ao greenwashing. 

 

 

 

Diante do exposto percebe-se a amplitude dos aspectos inseridos na proposta de 

consumo sustentável, considerando o consumidor como um dos principais partícipes deste 

processo, mas não o único, uma vez que algumas dinâmicas ocorrem em níveis fora do seu 

âmbito de ação. 

A explanação destes aspectos adverte sobre o risco de conceber o consumo sustentável 

apenas sob o prisma das escolhas do consumidor, desprezando aspectos de grande 

importância que precisam ser discutidos e até combatidos mediante mobilizações coletivas. A 

promoção de ações individuais do consumidor através de suas escolhas de compra é válida, 

 

PRINCÍPIOS 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
 

 

 

Veracidade 

 

As informações e alegações veiculadas deverão ser verdadeiras, passíveis de verificação e de 

comprovação, estimulando-se a disponibilização de informações mais detalhadas sobre as 

práticas apregoadas por meio de outras fontes e materiais, tais como web sites, SACs (Serviços 

de Atendimento ao Consumidor), entre outros. 
 

Exatidão 
 

As informações ambientais devem ser exatas e precisas, não cabendo informações genéricas e 

vagas; 
 

Pertinência 
 

As informações ambientais veiculadas devem ter relação com os processos de produção e 

comercialização dos produtos e serviços anunciados; 
 

 

Relevância 

 

O benefício ambiental salientado deverá ser significativo em termos do impacto total do produto 

e do serviço sobre o meio ambiente, em todo seu ciclo de vida, ou seja, na sua produção, uso e 

descarte 
 

 

 

 

Concretude 

 

As alegações de benefícios socioambientais deverão corresponder a práticas concretas adotad as, 

evitando-se conceitos vagos que ensejem acepções equivocadas ou mais abrangentes do que as 

condutas apregoadas. A publicidade de condutas sustentáveis e ambientais deve ser antecedida 

pela efetiva adoção ou formalização de tal postura por parte da empresa ou instituição. Caso a 

publicidade apregoe ação futura, é indispensável revelar tal condição de expectativa de ato não 

concretizado no momento da veiculação do anúncio. 
 

 

 

 

Pertinência 

 

É aconselhável que as informações socioambientais tenham relação lógica com a área de 

atuação das empresas, e/ou com suas marcas, produtos e serviços, em seu setor de negócios e 

mercado. Não serão considerados pertinentes apelos que divulguem como benefício 

socioambiental o mero cumprimento de disposições legais e regulamentares a que o anunciante 

se encontra obrigado. 
 

 

         Relevância 

 

Os benefícios socioambientais comunicados deverão ser significativos em termos do impacto 

global que as empresas, suas marcas, produtos e serviços exercem sobre a sociedade e o meio  

ambiente – em todo seu processo e ciclo, desde a produção e comercialização, até o uso e 

descarte. 
 

 

 

Absoluto 

Tendo em vista que não existem compensações plenas, que anulem os impactos socioambientais 

produzidos pelas empresas, a publicidade não comunicará promessas ou vantagens absolutas ou 

de superioridade imbatível. As ações de responsabilidade socioambiental não serão 

comunicadas como evidência suficiente da sustentabilidade geral da empresa, suas marcas, 

produtos e serviços. 

Fonte: Extraído de http://www.ideiasustentavel.com.br/2011/06/conar-cria-normas-

eticas-para-apelos-de-sustentabilidade-na-publicidade/ Acesso em:  03 jul. 2011. 

http://www.ideiasustentavel.com.br/2011/06/conar-cria-normas-eticas-para-apelos-de-sustentabilidade-na-publicidade/
http://www.ideiasustentavel.com.br/2011/06/conar-cria-normas-eticas-para-apelos-de-sustentabilidade-na-publicidade/
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mas limitada, pode criar cortinas de fumaça em torno de questões graves. Desta forma, a 

autopercepção do sujeito como agente de mudanças, o acesso à informação, a espaços de ação 

e diálogo com diferentes esferas (primeiro, segundo e terceiro setor) poderão quiçá, tornar o 

(a) cidadão (ã) verdadeiramente empoderado (a), e não apenas na sua condição de 

consumidores.   

 

2.3.1 A importância da rotulagem ambiental  

 

Diante dos crescentes debates acerca das problemáticas ambientais, deve-se destacar a  

atuação de diferentes movimentos socioambientais que atuam na defesa dos direitos do 

consumidor, do meio ambiente e de interesses específicos. Estes movimentos surgiram no 

bojo de legislações como o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990), de normativas como a do Conselho de Autorregulamentação Publicitária 

(CONAR) e normas de rotulagem ambiental.  

Os sistemas de rotulagem ambiental estão presentes nos vários produtos e serviços 

disponíveis no mercado. Mas, para boa parte dos consumidores a compreensão das 

simbologias ainda é algo difícil, visto que são escassas as campanhas de divulgação dos 

diversos significados. Outro ponto importante refere-se aos esforços de Greenwashing 

(esverdeamento ou eco-embranquecimento) dos produtos com a finalidade de agregar  

atributos e benefícios socioambientais que de fato não podem ser comprovados ou não são 

verídicos. 

Diante de tantas informações constantes nos rótulos torna-se difícil identificar os 

aspectos que se referem a benefícios ambientais ou mesmo identificar quais são falsos e quais 

são verdadeiros. Para as pessoas motivadas a pesquisar a veracidade destas informações a 

internet e os SACs  e SICs (respectivamente Sistema de Atendimento ao Consumidor – 

Sistema de Informação ao Consumidor) são o caminho mais seguro para obtenção de 

informações que possam subsidiar as escolhas em relação a produtos e serviços.  

Contudo, para a grande maioria de consumidores outros atributos chamam mais atenção 

como preço, promoção, brindes ou mesmo a marca, torna-se difícil estar atento a estes 

aspectos.  

O movimento em prol da padronização e rotulagem ambiental surgiu  no final da década 

de 1980 no bojo da criação das chamadas Bristish Standart Institution como parte dos sistema 

de Gestão Ambiental (SGA)  com vistas a melhoria do desempenho ambiental dos produtos, 

da padronização de informações e aspectos  ambientais dos produtos dentre outros. 
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Um exemplo é a rotulagem ambiental de produtos que se consolidou em diversos 

países através das autodeclarações, muitas já ajustadas aos padrões internacionais 

ISO. Atenta à necessidade e normalizar a relação entre produtos e consumidores ou 

relações B2B (business to business), a ISO criou a série de normas 14.020. No 

escopo da ISO, os tipos de rotulagem  ambiental são três a saber: 

-Rotulagem Tipo I- Programas de selos verdes  (14.024) 

-Rotulagem Tipo II – Autodeclarações  ambientais (14.021) 

-Rotulagem Tipo III- Inclui avaliações de ciclo de vida (14.025). (ABRE, CEMPRE 

2008, p. 05). 

 

Atribui-se à comunicação o papel chave para identificação dos produtos com benefícios 

socioambientais uma vez que as simbologias expressas nas declarações ambientais constituem 

em sistemas de informações importantes como indica a citação do Programa Brasileiro de 

Rotulagem Ambiental:  

 

A rotulagem e declarações ambientais fornecem informações sobre um produto 

ou serviço em termos do seu caráter ambiental global, um aspecto ambiental 

específico ou qualquer um desses aspectos. Compradores e potenciais 

compradores podem usar essa informação na escolha de produtos ou serviços 

que desejem, baseados em considerações ambientais, assim como em outros. O 

fornecedor do produto ou serviço espera que o rótulo ou declaração ambiental 

seja efetivo para influenciar a decisão de compra em favor do seu produto ou 

serviço. Se o rótulo ou declaração ambiental tiver este efeito, a participação no 

mercado do produto ou serviço pode aumentar e outros fornecedores podem 

responder melhorando os aspectos ambientais dos seus produtos ou serviços para 

habilitá-los a usar os rótulos ambientais ou as declarações ambientais, resultando 

em redução dos efeitos ambientais negativos provocados por essa categoria de 

produtos ou serviços (BRASIL, DOCUMENTO BASE PBRA, 2002). 

 

 

 

A  norma ISO  14.021 indica que os rótulos das embalagens devem prezar pela exatidão, 

verídicos (não enganosos), substanciados com possibilidade de verificação, ser claro quanto 

aos objetivos a que se refere, primar pela perfeita interpretação das informações, dentre outros 

aspectos.  Cabe indicar que: 

 

 

[...] a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) iniciou o Programa  de 

Rotulagem Ambiental, ainda sob a influência da Rio 92. O estudo relativo a esse 

programa começou com uma pesquisa sobre os programas de rotulagem existentes 

no mundo para fornecer bases para a reformulação de um modelo brasileiro. O 

modelo proposto segue o projeto de norma ISO 14.024 (BRASIL, Curso de 

Capacitação, A3P, 2013, p.58). 

 

 

 

 

 Dentre os objetivos da rotulagem ambiental destacam-se: 
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-Proteger o meio ambiente – os programas de rotulagem pretendem influenciar as 

decisões dos consumidores de modo a incentivar a produção e o consumo de 

produtos menos agressivos ao meio ambiente; 

-Estimular a inovação ambiental saudável na indústria – os programas podem 

incentivar o mercado no sentido de introduzir  tecnologias  inovadoras  e eficientes 

do ponto de vista ambiental; 

- Desenvolver  a consciência ambiental dos consumidores – por trata-se de um meio 

idôneo para dar  visibilidade no mercado de produtos e serviços ‗ecoeficientes‘ os 

rótulos ecológicos são um dos instrumentos mais eficazes para esse fim (BRASIL, 

Curso de Capacitação, A3P, 2013, p.56). 

 

Os selos de organizações não governamentais e de indicação de procedência também 

auxiliam na valorização de produtos locais e de modos de produção específicos.  

 O Programa Brasileiro de Etiquetagem de Desempenho (PBE) coordenado pelo  

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) também se 

constituem em um importante instrumento em prol do consumo sustentável. Pretende 

dentre outros objetivos, promover informações que possam influenciar positivamente os 

consumidores na escolha por produtos com eficiência energética, além de estimular 

melhorias através do avanço da tecnologia. 

A Eletrobrás a partir do ano de 2003, instituiu o Programa Nacional de Eficiência  

Energética em Edificações, o Procel Edifica, com vistas a fomentar  a economia de 

energia elétrica em edificações. 

 

Pesquisas realizadas pela Eletrobrás demonstram que o consumo de energia 

elétrica nas edificações corresponde a 45% do total faturado no país. E que é 

possível reduzir este consumo em 50% para novas edificações e em 30% para 

aquelas que promovam reformas que contemplem os conceitos de eficiência 

energética em edificações. (BRASIL, Curso de Capacitação, A3P, 2013, p.24). 

 

A Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) classifica os equipamentos, 

veículos e edifícios em faixas coloridas: a letra ―A‖ representa uma maior eficiência e a 

―E‖ a menos eficiente, trazendo inclusive outras informações como consumo de água. 

Podem-se observar exemplos destas etiquetas na figura 33 a seguir:  
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A rotulagem ambiental é parte importante dos processos de análise do ciclo de vida de 

produtos e serviços (ACV) considerando a geração de diversos impactos desde a extração dos 

recursos, dos processos industriais, transporte, comercialização e descarte dos produtos. 

Assim, ―[...] cada uma dessas etapas devem ser analisados quando se deseja avaliar o efeito de 

um processo sobre o meio ambiente, que pode ser alcançado com uma análise do ciclo de vida 

– ACV‖ (BRASIL, Curso de Capacitação, A3P, 2013, p.54), como é indicado na figura 34 a 

seguir:  

 

 

 

 

Figura 33– Etiquetas de eficiência energética. 

Fonte: http://www.inmetro.gov.br/consumidor/etiquetas.asp.  

Acesso em: 16 de jul. 2014. 

Figura 34-  Ciclo de vida de produtos. 

Fonte:  

http:<//www.ciclovivo.com.br/noticia/analise_do_ciclo_de_vida_dos_produtos_e_ga

rantia_de_baixo_impacto_ambiental >. Acesso 25 out. 2014. 

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/etiquetas.asp
http://www.ciclovivo.com.br/noticia/analise_do_ciclo_de_vida_dos_produtos_e_garantia_de_baixo_impacto_ambiental
http://www.ciclovivo.com.br/noticia/analise_do_ciclo_de_vida_dos_produtos_e_garantia_de_baixo_impacto_ambiental
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A análise do ciclo de vida foi desenvolvida ainda em meados da década de 1960, e 

atualmente possuem normas técnicas ISO
18

 que se constituem em ferramenta complementares 

para avaliação de impacto ambiental, avaliação de tecnologias, avaliação de risco, de recursos 

e desempenho ambiental. 

Deve-se observar que os tipos de certificação ambientais respeitam regras de acordo 

com os âmbitos específicos a exemplo da madeira (Selo Cerflor- Programa Brasileiro de 

Certificação Florestal, Selo de Manejo Florestal- FSC) e das construções (Lidership in Energy 

and Environmental Design- LEED, Alta Qualidade Ambiental –AQUA) 

 

 2.3.2 Caminhos possíveis: economia solidária e outras dinâmicas  

 

Com a ampliação das tecnologias ligadas às redes sociais observa-se a atuação  de 

movimentos pautados em discursos variados a exemplo dos movimentos das cooperativas de  

consumidores, dos hispter
19

 e  ―slow beauty” que buscam fomentar o uso de produtos caseiros 

que não agridam o meio ambiente e nem precisem de testes com animais, alinhados ao 

consumo sustentável não na perspectiva quantitativa (de redução de padrões e níveis de 

consumo), mas qualitativa, no tocante aos componentes dos produtos e produção. 

Os slow beauty fazem das opções de consumo  diferenciadas  uma forma de externalizar 

aspectos ideológicos que regem seus estilos de vida. Assim: 

 

Seguir esse estilo não significa ser desleixada, mas sim ser mais contida no uso de 

cosméticos industrializados e optar por receitas caseiras ou cremes orgânicos, 

beneficiando não só a pele e a saúde, mas também a natureza. Os produtos naturais 

são totalmente livres de substâncias químicas pesadas, fragrâncias sintéticas, 

corantes, além de não realizarem testes em animais e não agredirem o meio 

ambiente [...] mas mesmo os produtos naturais, se usados indiscriminadamente e em 

grande quantidade, podem causar danos à pele. ―Não é aconselhado inventar receitas 

caseiras pelos riscos de efeitos colaterais. E deve-se ter o mínimo de conhecimento 

sobre o produto, assim como sua indicação, modo de usar e efeitos colaterais. 

Quando isso não é claro, uma visita ao dermatologista é indicada para evitar efeitos 

indesejáveis, como dermatite de contato, manchas, ressecamento cutâneo, aumento 

da oleosidade, cravos e espinhas‖, orienta a dermatologista. Para os adeptos do slow 

beauty, o principal cuidado deve ser quanto ao armazenamento, já que os produtos 

sem conservantes estragam muito rapidamente. (BUENO, M. Fonte: 

<http://www.bolsademulher.com/beleza/slow-beauty/>. Acesso em: 24 out.2014). 

 

_________________ 
18

 Normas ISO 14.040, ISO 14.041, ISO 14.042, ISO 14.043, ISO 14.048, ISO 14.049. 
19 

Refere-se à coletânea de estilo marcada pelo saudosismo,  opção cultural e práticas de consumo  contrárias a 

moda corrente,  geralmente pautada em filmes alternativos ou retrôs.   

 

http://www.bolsademulher.com/beleza/slow-beauty/
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Mas nem sempre a participação em movimentos ditos ―ecológicos‖ ou ―sustentáveis‖ o 

são de fato. As estratégias de marketing e vendas de empresas de variados ramos podem criar 

hábeis campanhas com vistas a ―esverdear‖ produtos e serviços, buscando conquistar públicos 

cada vez mais segmentados, o que muitas vezes explica altos preços, como no caso dos 

produtos orgânicos. Criam-se assim contextos nos quais o consumo sustentável pode ser 

considerado (falsamente) como prática das pessoas mais abastadas.  

Segundo Fuoco
20

 (2012) ―[...] o preço dos orgânicos pode variar de acordo com o local 

da compra. Nos supermercados, normalmente, são mais caros. Já nas feiras de produtores, 

costumam ser mais baratos. No entanto, existem outros fatores que influenciam o preço mais 

elevado‖. De acordo com o professor Carlos Armênio Khatounian do Departamento de 

Agroecologia e Agricultura Orgânica da Universidade de São Paulo (USP), existem razões 

diferenciadas para o alto preço dos produtos orgânicos, tais motivos podem variar desde 

obstáculos e problemáticas ligadas à produção até margens de lucro abusivas, ou presença de 

atravessadores na trajetória logística em que: 

 

Alguns produtos são sempre mais caros, porque são de adaptação forçada ao nosso 

ambiente. A batatinha e o tomate, por exemplo, são difíceis de produzir, pois exigem 

clima ou solo muito diferentes do que as condições em que a gente vive. E isso faz 

com que custem mais. 

(Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/saude/dilemas-sustentaveis-

produtos-organicos-caros-715179.shtml>. Acesso em: 24 out.2014) . 

 

A produção em baixa escala é indicada como um dos principais fatores que aumentam o 

preço dos produtos orgânicos. O caminho para redução dos preços poderia considerar 

investimentos em cooperativas, associações, arranjos produtivos locais e agricultura familiar, 

com vistas a suprir demandas de forma a minimizar aspectos relacionados à sazonalidade, 

reduzir gastos com transporte e valorizar laços das comunidades envolvidas, geração de renda 

e respeito ao meio ambiente.  

Os produtos orgânicos são aqueles aos quais não são utilizados agrotóxicos, sementes 

geneticamente modificadas e sistemas de cultivo em larga escala. 

 

 

_______________ 

20 
FUOCO, Luciana; KHATOUNIAN,C. A. Por que os produtos orgânicos são mais caros?  

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/saude/dilemas-sustentaveis-produtos-organicos-caros-

715179.shtml>. Acesso em: 24 out.2014. 
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Geralmente vai de encontro com anseios comunitários e condutas ideológicas que 

valorizam outras formas de produção e comercialização diferenciadas das praticadas pelos 

grandes grupos empresariais, principalmente de conglomerados de agronegócio, grupos estes 

que utilizam grandes extensões de terras e recursos, dentre eles a água, muitas vezes 

considerada um commodities.  

A grande utilização das chamadas commodities ambientais constituem-se em grandes 

problemas, considerando sua importância para o desenvolvimento da agricultura ao passo que 

constituem recursos essenciais para a manutenção da vida nos ecossistemas. 

 

Assim, commoditizar não é algo tão simples como retirar orquídeas, bromélias, 

xaxins entre outros da Mata Atlântica e vender em mercados e estradas, tal qual 

muitos fazem, sem qualquer sustentabilidade. Justamente por obedecerem a critérios 

de padronização, as commodities poderiam ser chamadas de moeda, pois 

transformam-se em dinheiro rapidamente em qualquer parte do mundo. Como 

diriam os economistas, as ―commodities‖ têm liquidez, ou seja, têm vendedores 

dispostos a oferecer os produtos do meio ambiente retirados em condições 

sustentáveis e compradores dispostos a pagar por esses produtos, mesmo que por um 

preço mais alto do que pagariam por aqueles retirados sem sustentabilidade. As 

commodities ambientais obedecem a critérios de extração, produtividade, 

padronização, classificação, comercialização e investimentos e têm um tratamento 

diferente daqueles produtos chamados, no jargão do mercado financeiro, de 

commodities (mercadorias padronizadas para compra e venda). No modelo 

estratégico das commodities ambientais há no centro o ―cidadão‖ (legítimo 

representante do Mercado) que unifica o Sistema Financeiro e o Meio Ambiente. 

(Fonte:<http://ecoviagem.uol.com.br/fique-por-dentro/artigos/meio-ambiente/a-

importancia-das-commodities-ambientais-para-o-exercicio-da-responsabilidade-

socioambiental-1280.asp>. Acesso em: 24 out. 2014.) 

 

Cabe salientar que movimentos comprometidos com a sensibilização em prol  da 

sustentabilidade abrem espaço para a valorização de novas formas de comércio e práticas de 

consumo a exemplo do comércio justo e economia solidária. Na figura 35 a seguir é  

apresentada a logomarca indicativa do comércio justo: 

 

 

 

 

Figura 35 – Simbologia indicativa de comércio justo. 

Fonte: 

https:<//www.google.com.br/search?q=com%C3%A9rcio+justo&client=firefox&hs=T7Z

&rls=org.mozilla:pt-

BR:official&channel=sb&tbm=isch&imgil=ofojhz38rT4TvM%253>. Acesso em: 25 out 

2014. 

 

http://ecoviagem.uol.com.br/fique-por-dentro/artigos/meio-ambiente/a-importancia-das-commodities-ambientais-para-o-exercicio-da-responsabilidade-socioambiental-1280.asp
http://ecoviagem.uol.com.br/fique-por-dentro/artigos/meio-ambiente/a-importancia-das-commodities-ambientais-para-o-exercicio-da-responsabilidade-socioambiental-1280.asp
http://ecoviagem.uol.com.br/fique-por-dentro/artigos/meio-ambiente/a-importancia-das-commodities-ambientais-para-o-exercicio-da-responsabilidade-socioambiental-1280.asp
https://www.google.com.br/search?q=com%C3%A9rcio+justo&client=firefox&hs=T7Z&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=sb&tbm=isch&imgil=ofojhz38rT4TvM%253
https://www.google.com.br/search?q=com%C3%A9rcio+justo&client=firefox&hs=T7Z&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=sb&tbm=isch&imgil=ofojhz38rT4TvM%253
https://www.google.com.br/search?q=com%C3%A9rcio+justo&client=firefox&hs=T7Z&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=sb&tbm=isch&imgil=ofojhz38rT4TvM%253
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O comércio justo pode ser considerado como uma forma alternativa de relações de 

produção e comercialização que envolve uma série de aspectos como: respeito às 

comunidades e ao meio ambiente, redução do número de atravessadores na trajetória logística 

do produto (se possível, fomento à venda direita do produtor ao consumidor) pagamento de 

preço justo, relações harmônicas entre produtores, distribuidores e consumidores, respeito às 

leis trabalhistas, combate ao trabalho escravo, valorização do papel das mulheres no processo 

produtivo entre outros. 

Insere-se em propostas amplas no contexto de economia solidária com valorização dos 

arranjos produtivos locais, da agricultura familiar, pois: 

 

A economia solidária vem se apresentando, nos últimos anos, como inovadora 

alternativa de geração de trabalho e renda e uma resposta a favor da inclusão social. 

Compreende uma diversidade de práticas econômicas e sociais organizadas sob a 

forma de cooperativas, associações, clubes de troca, empresas autogestionárias, 

redes de cooperação, entre outras, que realizam atividades de produção de bens, 

prestação de serviços, finanças solidárias, trocas, comércio justo e consumo 

solidário. Nesse sentido, compreende-se por economia solidária o conjunto de 

atividades econômicas de produção, distribuição, consumo, poupança e crédito, 

organizadas sob a forma de autogestão.  

(Fonte: <http://portal.mte.gov.br/ecosolidaria/os-empreendimentos-economicos-

solidarios.htm>. Acesso em: 25 out. 2014). 

 

 

 

A figura 36 expõe algumas das possibilidades de negócio da economia solidária, na qual 

a atitude em prol da mudança é um dos pilares fundamentais:  

.   

 

 

 

Figura 36 – Indicação de publicidade economia popular e solidária. 

Fonte: http://comerciojustofld.com.br. Acesso em: 25 out. 2014. 

http://portal.mte.gov.br/ecosolidaria/os-empreendimentos-economicos-solidarios.htm
http://portal.mte.gov.br/ecosolidaria/os-empreendimentos-economicos-solidarios.htm
http://comerciojustofld.com.br/
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Diante da força aparentemente invencível dos modelos de produção e consumo 

capitalistas atuais, a economia solidária e o comércio justo surgem como caminhos possíveis 

em prol do consumo sustentável, uma vez que está em consonância com as vocações locais de 

produção e comércio, podendo com isto contribuir de forma mais eficiente com a geração de 

renda e prestação de serviços nas mais diferentes localidades, o que pode colaborar para 

redução dos impactos ambientais e redução dos preços (devido não incidência de 

atravessadores e redução de custos com transporte de mercadorias). 

 

2.3.3 Consumo colaborativo e sustentável  

 

O consumo colaborativo engloba uma série de práticas como escambo, empréstimo, 

locação, doação, troca, redistribuição de bens e mercadorias, entre outras práticas, que podem 

apresentar benefícios econômicos e socioambientais em contextos de escassez de recursos.  

De acordo com Botsman e Rogers (2011, p.XIV) os sistemas de consumo colaborativo 

apresentam benefícios significativos por estarem pautados na eficiência de uso dos bens e na 

redução do desperdício. Outro aspecto importante refere-se também a formação de vínculos 

comunitários e construção de novas sociabilidades inclusive por meio da internet. 

Não se trata de um movimento que tem como foco a mitigação da falta do poder de 

compra de produtos novos. São formas diferenciadas de gestão de demandas de oferta e 

procura, seja utilizando-se da tecnologia (internet, anúncios entre outros) ou mesmo em 

pontos comerciais.  

Nestes sistemas tanto o vendedor quando o consumidor possuem visão diferenciadas 

sobre os produtos e serviços que adquirem ou que fazem uso. É esta ―nova forma de ver‖ os 

produtos que impulsiona o âmbito positivo socioambiental considerando que o ciclo de vida 

dos produtos será mais longo do que no sistema: compra-uso-descarte. 

Em pequenas e grandes cidades pode-se observar a quantidade de resíduos  descartados 

de forma inadequada em ―bota foras‖, nas margens de estradas e em áreas que deveriam ser 

destinadas à preservação ambiental como indicam as figuras 37 e 38: 
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Desta forma, o descarte contabiliza não somente o aspecto negativo do acúmulo de 

resíduos, mas também o desperdício de matéria prima empregada e os gastos com energia, 

força de trabalho em todo o ciclo do processo produtivo.  

Quando um produto é reinserido no mercado seu ciclo de vida é prolongado e sua 

capacidade ociosa é revertida em novas formas de geração de renda e utilidade, a exemplo do 

comércio de venda e restauração de móveis usados. Potencializa ainda a abertura de pequenos 

empreendimentos (figuras 39 a 41) sob a gestão de vidraceiros, artesãos, estofadores, pintores 

entre outros profissionais que podem dar ―vida nova‖ a móveis e objetos que seriam jogados a 

ermo em algum lugar. 

 

        
 
 
 
 

Há clientes que procuram estas lojas por que desejam se desfazer de algum móvel, 

eletrodoméstico ou objeto do qual não precisam mais, a exemplo deste carrinho de bebê 

indicado  na figura 43. 

Figuras 37 e 38- Descarte de estofados na cidade de 

Lagarto/SE. Fonte: Siqueira, 2015. 

Figuras 39 a 41- Lojas de restauração de móveis e 

estofados em Lagarto/SE. Fonte: Siqueira, 2015. 
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Outros clientes, inclusive com alto poder aquisitivo, buscam nas lojas de móveis usados  

objetos que  possam destacar seu gosto peculiar,  móveis com designer diferenciado ou que 

possuam maior durabilidade se comparados aos móveis fabricados atualmente. Desta forma 

este tipo de clientela insere-se no chamado ―consumo pátina‖, que alude aos objetos 

duradouros conservados de geração a geração ao qual é atribuído valor e status. 

 

A pátina é, em primeiro lugar, uma propriedade física  da cultura material. Consiste 

nos pequenos signos  da idade  que se acumulam na superfície  dos  objetos. 

Mobília, prataria, cutelaria, construções, retratos, jóias, roupas e outros objetos de 

manufatura humana sofrem um gradual afastamento de sua condição  intacta 

original. Conforme entram em contato com os elementos  e com os outros objetos do 

mundo, sua superfície original adquire, ela própria, uma outra superfície [...] 

funcionava como uma espécie de prova da longevidade da família e da duração de 

seu status de bem-nascidos (McCRACKEN; ROCHA,  2003, p.54). 

 
Neste contexto, pode-se observar que estes tipos de estabelecimento comerciais 

cumprem importante papel no âmbito do reaproveitamento de móveis e objetos, colaborando 

inclusive para geração de renda local e para o consumo sustentável, além de fazerem ―felizes‖ 

consumidores com gostos estéticos peculiares. 

A ampliação dos estilos de vida colaborativos ganham espaço também por meio da 

internet, compreendem inúmeras ações que vão desde a doação e venda de objetos e bens 

ociosos até o compartilhamento e permuta de tempo, espaço e instrução como podem ser 

observados nas figuras a seguir (figuras 44 a 45) que apresentam oportunidades de negócios e 

novas sociabilidades.  

 

Figuras 42 a 43- Lojas de móveis usados em 

Lagarto/SE. Fonte: Siqueira, 2015. 
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No site do facebook o internauta pode se comunicar com pessoas que procuram e 

ofertam produtos, prestação de serviços ou mesmo caronas como indica a figura 44.  

Em contraponto, ―compartilhar‖ tornou-se um verbo mais ‗agradável‘ no âmbito virtual 

do quando tratamos de bens tangíveis do dia a dia.   

Afinal boa parte das pessoas já tiveram experiências negativas em relação à 

empréstimos de livros, objetos e outros bens que não foram devolvidos ou retornaram 

extraviados, o que constitui-se em obstáculo para novas experiências de consumo 

colaborativo com pessoas estranhas aos círculos de familiaridade cotidiana, pois  algumas 

variantes de sistemas de consumo colaborativo necessitam essencialmente da construção de 

laços de confiança entre os participantes como no caso dos empréstimos, da execução de 

serviços entre outros.  Contudo, este aspecto não impede que novas formas de gestão possam 

ser criadas com vistas a oferecer maior segurança nas transações de consumo colaborativo, 

considerando a possibilidade de participar  também de redes de colaboração de tempo, como 

indica a figura 45. 

 
 

Figura 44- Consumo colaborativo: troca, empréstimo 

e partilha de combustível.  

Fonte: https://www.facebook.com/redecolabore. 

Acesso em: 10 jan. 2015. 

Figura 45- Rede colaborativa de troca de tempo.  

Fonte: http://bliive.com/. Acesso em: 10 jan. 2015. 

https://www.facebook.com/redecolabore
http://bliive.com/
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O site Bliive (figura 45) conecta uma rede colaborativa de troca de tempo na qual  uma 

pessoa pode oferecer  uma ―experiência‖ e pela  hora oferecida pode receber um bônus (Time 

Money) para trocar com outras pessoas. Neste tipo de rede, por exemplo, podem-se oferecer 

horas de auxílio escolar, yoga, prática de esporte, artesanato, grupos de leitura, ensino de 

idiomas entre outras possibilidades. Neste contexto, os sites de aluguel e empréstimo também 

se expandem via internet. 

 

 
 
 
 
 
 
 Várias empresas se dedicam ao aluguel de roupas e itens para decoração de festas, 

fantasias e até bolsas de grife como indica a figura 46. Este tipo de empresa pode desenvolver 

seus negócios tanto com um ponto comercial no qual os clientes podem ir presencialmente, ou 

podem optar por ―lojas on line”.  

No ramo das empresas que anunciam produtos usados via internet podem ser 

encontrados diversos produtos, desde livros, bicicletas, carros e casas, como indicado nas 

figuras 47 e 48. 

 
 
 
 
 

Figura 46- Aluguel de bolsas de grife.  

Fonte: http://bobags.com.br/. Acesso em: 10 jan. 

2015. 

http://bobags.com.br/
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Diante do exposto, pode-se perceber que as práticas de consumo colaborativo 

convergem com pressupostos do consumo sustentável pautadas na extensão do ciclo de vida 

dos produtos, na valorização do reaproveitamento dos bens, na construção de novas 

sociabilidades, além de apresentarem oportunidades de geração de renda, adequando-se cada 

vez mais as segmentações específicas de nichos de mercado. 

 

 

Figura 48- Site que negocia milhares de livros usados.   

Fonte: http://www.estantevirtual.com.br/.Acesso em: 10 jan. 

2015. 

Figura 47- Site de venda de produtos usados na internet.  

Fonte: http://www.bomnegocio.com/ Acesso em: 10 jan. 

2015. 
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2.4 Políticas públicas para as mulheres e ressonâncias em prol da sustentabilidade  

 

2.4.1 Contexto de mitigação das desigualdades  

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, conhecida como a ―Constituição 

Cidadã‖ organizações não governamentais (ONGs) ampliaram consideravelmente as 

discussões sobre os direitos de diversos grupos sociais considerados vulneráveis. Embora o 

Brasil ainda apresente graves dissonâncias em relação à violência, à miséria, a falta de 

oportunidades e acesso a saúde, educação e geração de renda, deve-se observar que foram 

dados passos importantes para que milhares de pessoas pudessem vencer condições de 

miserabilidade.  

Neste contexto, a Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu juntamente com 

191 países oito objetivos denominados ―Metas do Milênio‖ (figura 49) dentre as quais a 

atenção e importância das mulheres são preponderantes e a ligação com a sustentabilidade é 

intrínseca, considerando suas esferas social, espacial, ecológica econômica e cultural 

(SACHS, 1993).  

 

 

 

 

 

Nota-se que alcançar indicadores positivos para os oito objetivos não é tarefa fácil 

considerando a abrangência das ações: 

 

Figura 49- Oito metas do milênio.  

https://www.google.com.br/search?q=metas+do+milênio&esp

v=2&biw=1280&bih=.Acesso em: 10 jan. 2015. 
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●Acabar com a miséria; 

●Educação básica de qualidade para todos; 

●Igualdade entre sexos e valorização da mulher; 

●Reduzir a mortalidade infantil; 

●Melhorar a saúde das gestantes; 

●Combater a AIDS, a malária e outras doenças; 

●Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; 

●Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. 

Como forma de auxiliar no alcance destas metas foi criada em 2002 no âmbito do poder 

executivo a Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher, que atualmente denomina-se 

Secretaria de Políticas para as Mulheres- SPM, (Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003). 

A SPM participa também como representante do Brasil nos foros internacionais 

relacionados aos direitos das mulheres, uma vez que o Brasil é signatário de diversos acordos 

internacionais, com destaque para a ratificação da Declaração e Plataforma de Ação de 

Pequim (1995). Torna-se válido ressaltar a importância das políticas públicas no tocante à 

legitimação dos direitos e acesso à saúde, educação, renda e segurança como pleno exercício 

da cidadania. Pode-se considerar como políticas públicas: 

 

Um conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado 

diretamente ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou privados, que 

visam assegurar determinado direito de cidadania de forma difusa ou para 

determinado seguimento social, cultural, étnico ou econômico. As políticas públicas 

correspondem a direitos assegurados constitucionalmente ou que se afirmam graças 

ao reconhecimento por parte da sociedade e/ou pelos poderes públicos  de novos 

direitos das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais ou imateriais. 

Fonte:<http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/coea/pncpr/O_que_sao_P

oliticasPublicas.pdf>.Acesso em 17 nov. 2013. 

 

Com vistas ao alcance das metas governamentais destaca-se a importância dos planos, 

programas e ações. Nos planos constam as diretrizes e objetivos que devem ser contemplados 

em período específico. Já os programas incluem objetivos direcionados a determinados 

públicos, área ou tema, que serão concretizados pelas ações. 

Bandeira (2005) sinaliza que existem diferenças entre as políticas públicas para as 

mulheres e as políticas públicas de gênero. As políticas públicas destinadas às mulheres 

possuem centralidade na responsabilidade feminina pela reprodução social, na mulher como 

centro multiplicador de ações para a família ―[...] reafirma a visão essencialista de que a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.683.htm
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reprodução e a sexualidade causam a diferença de gênero de modo simples e inevitável‖ 

(2005, p. 08).  

As políticas públicas de gênero consideram ―[...] a diversidade dos processos de 

socialização para homens e mulheres, cujas conseqüências se fazem presentes, ao longo da 

vida, nas relações individual e coletiva‖ (Ibidem, p. 08). 

Quando se fala de práticas de consumo ficam ainda mais claras as dissonâncias que 

equacionam a balança da desigualdade entre aqueles que não têm itens básicos para sua 

subsistência e aqueles que investem grandes somas em consumo considerado ―extravagante‖. 

Percebe-se que a ampliação de padrões e níveis de consumo apresenta aparente 

progresso que não está ao alcance de todos, uma vez que a desigualdade social, o 

analfabetismo e a falta de perspectivas, tornam conflitantes o convívio dos sujeitos em 

situação de vulnerabilidade em uma sociedade fértil em estereótipos, muitos deles centrados 

na ostentação do consumo, no qual o bem-estar é anunciado por meio da aquisição de 

―mercadorias‖, incluindo os serviços essenciais como saúde, educação, moradia e transporte. 

Segundo informações do Ministério do Trabalho e Emprego e DIEESE
21

, estados de 

vulnerabilidade de um indivíduo ―[...] refere-se à maior ou menor capacidade de controlar as 

forças que afetam seu bem-estar, ou seja, a posse ou controle de ativos que constituem os 

recursos requeridos para o aproveitamento das oportunidades propiciadas pelo Estado, 

mercado ou sociedade‖. Neste contexto, o acesso a bens de consumo e serviços é parte deste 

processo, visto que delimitações da linha da pobreza baseiam-se também em padrões de renda 

e consumo alimentar. 

Assim, programas de transferência de renda como o Bolsa Família e o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) auxiliam milhares de brasileiros, principalmente mulheres e 

crianças em situação de miserabilidade ou vulnerabilidade. Estes auxílios proporcionam a 

aquisição de diversos produtos inacessíveis para estas famílias, considerando a possibilidade 

de ultrapassarem nívei de pobreza e almejarem melhor qualidade de vida.  

 

O objetivo do eixo de garantia de renda, relativo às transferências monetárias feitas 

para as famílias, é de dar alívio imediato à situação de extrema pobreza. Por meio do 

Cadastro Único, porta de entrada para o Brasil Sem Miséria, as famílias mais pobres 

tornam-se conhecidas pelo Governo Federal e podem, a partir de então, acessarem as 

políticas públicas voltadas a essa parcela da população. Fonte: 

<http://www.brasilsemmiseria.gov.br/garantia-renda> . Acesso em:23 jan.2014). 

 

______________ 
21  

Aspectos Conceituais da Vulnerabilidade Social. Disponível em:  

http://www3.mte.gov.br/observatorio/sumario_2009_TEXTOV1.pdf. Acesso em: 02 jan. 2015. 
 

http://www.brasilsemmiseria.gov.br/garantia-renda
http://www3.mte.gov.br/observatorio/sumario_2009_TEXTOV1.pdf
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Segundo Vasques o impacto do programa é enorme e pode ser observado ―[...] no 

desenvolvimento de pequenos comércios locais, fabricantes de alimentos e de vestuários 

simples‖ (2014, p.14). Embora o Governo Federal receba duras críticas a respeito do possível 

caráter ―assistencialista‖ do Programa Bolsa Família, o programa tem alcançado bons 

resultados, segundo Barbieri
22

 (2014) ―[...] com beneficiários tão pobres, todo o dinheiro 

injetado ali vira consumo e não poupança. Cada R$ 1 investido no Bolsa Família torna-se R$ 

1,78 no PIB, com numerosas externalidades positivas‖. 

Em relação ao impacto familiar, Vasques afirmou que ainda é pouco. Apesar de ter 

havido melhora nesse aspecto, a mulher sofre muito, pois a cultura patriarcal nas Regiões 

Norte e Nordeste ainda é forte. O pesquisador cita que para algumas pessoas essa nova 

liberdade das mulheres está causando inúmeras separações de casais, ―[...] contudo, é inegável 

que a mulher ganhou mais condições, se tornando senhora de si. Para avançar mais, ainda 

depende de outras políticas públicas‖ (2004, p.14). 

Outro desdobramento destas políticas é a dinâmica de ascensão ao microcrédito e às 

práticas de consumo antes inacessíveis as classes ―C‖, ―D‖ e ―E‖.  Em relação ao critério de 

classificação econômica foi considerado nesta tese o Critério de Classificação Econômica 

Brasil, da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), que relaciona níveis de 

renda e posse de bens dos domicílios brasileiros, além do acesso aos serviços públicos como 

água encanada e ruas pavimentadas e o grau de instrução do chefe de família.  

Nota-se na tabela 05 que a maioria das pessoas das classes ―D‖ e ―E‖ encontram-se nas 

Regiões Norte e Nordeste do país, embora o Brasil ainda enfrente quadros de contradições, 

visto que segundo Neri (2010, p.10-11) ―[...] a desigualdade de renda no Brasil vem caindo 

desde 2001, [contudo]  a desigualdade no Brasil permanece entre as dez maiores do mundo e 

levaria 30 anos no atual ritmo de crescimento para atingir níveis dos Estados Unidos‖. 

 

 

 

 

 

 

______________ 
22 

 BARBIERI, Cristiane. Os filhos do Bolsa Família. Disponível em: 

<http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2014/12/os-filhos-do-bolsa-familia.html>. 

Acesso em: 27 dez. 2014. 

 

http://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2014/12/os-filhos-do-bolsa-familia.html
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Tabela 05- Distribuição das classes econômicas nas regiões brasileiras. 

 

      Fonte: <www.abep.org/critériobrasil.aspx> .Acesso em: 12 jan. 2014. 

 

Já na tabela 06 observa-se  as estimativas para a Renda Média Domiciliar em estratos do 

Critério Brasil. Neste estudo, a amostra composta pelas mulheres participantes do Programa 

Mulheres Mil enquadra-se na faixa dos estratos sócio econômicos ―C1‖ a ―E‖. A amostra 

composta pelas servidoras e professoras enquadra-se nos estratos  ―A‖  a ―C1‖. Assim nota-se  

no estrato ―C1‖ temos representantes de ambas as amostras. 

 

Tabela 06- Estimativa para a Renda Média Domiciliar para estratos do Critério Brasil. 

 

Fonte: <www.abep.org/critériobrasil.aspx> .Acesso em: 12 jan. 2014. 

 

A ascensão ao consumo da chamada classe ―C‖ fomentam as vendas mesmo em tempos 

de crise. Mesmo em tempos de recessão. Dados da Revista Exame (STEFANO; CRUZ, 2012, 

p.01) indicam que ―[...] abastecidos com mais crédito e mais renda, os brasileiros 

conseguiram o improvável: mantiveram a atividade econômica em alta até mesmo durante a 

crise de 2008, quando o mundo mergulhava numa das mais graves recessões dos últimos 100 

anos.‖ Completam ainda que a ―fórmula‖ começa a esgotar-se visto que as dívidas 

correspondem a 45% da renda anual dos brasileiros, ―[...] quase um quarto dos salários dos 

trabalhadores está empenhado com o pagamento de juros e amortizações‖. 

Segundo Daltro e Gaspar (2014, p.60) ―[...] cada consumidor sofre de forma diferente 

com a carestia. Essa inflação pessoal depende da cesta básica de produtos de cada um, que é 

http://www.abep.org/critériobrasil.aspx
http://www.abep.org/critériobrasil.aspx
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determinada por diversos fatores‖. Dentre estes fatores indicam hábitos de consumo, idade, 

estado conjugal, número de filhos entre outros aspectos. Desta forma torna-se cada vez mais 

conflitante chegar a uma cesta sustentável do ponto de vista econômico e ambiental. 

Por este motivo estudar as práticas de consumo dos diferentes segmentos da sociedade 

constitui-se em um importante instrumento de ação para implementar mudanças, visto que o 

consumo sustentável também perpassa pelo âmbito da sustentabilidade econômica, que visa à 

redução dos excessos que oneram tanto o consumidor, quanto ao meio ambiente. 

 

2.4.2 A “Plataforma 20”  

A realização da Conferência Nacional de Política para as mulheres nos anos de 2004, 

2007 e 2011, ampliaram consideravelmente os debates abrindo espaço inclusive para o 

―Fórum de mulheres líderes sobre justiça social, igualdade de gênero e governança para a 

sustentabilidade‖ realizado por ocasião da Rio+20 e para a criação do Plano Nacional de 

Políticas para as Mulheres (2013-2015) no qual a preocupação com o Desenvolvimento 

Sustentável surge como um desdobramento da igualdade econômica e social. Tais 

pressupostos resultaram no documento ―Plataforma 20, sustentabilidade no feminino‖, 

formulado pela Rede de Mulheres Brasileiras Líderes para a Sustentabilidade (Secretaria de 

Articulação Institucional e Cidadania Ambiental- Ministério do Meio Ambiente- MMA). 

Dentre as proposições apresentadas algumas merecem destaque: 

-Apoiar a formação continuada de mulheres para o fortalecimento dos saberes e 

práticas tradicionais promovendo condições de sua autonomia; 

-Apoiar a implementação de redes e grupos produtivos protagonizados por 

mulheres, que impulsionem a manutenção da biodiversidade de produção orientadas 

pela economia solidária e de base agroecológica. 

-Apoiar a atuação das mulheres sobre seus direitos, procedimentos dos 

licenciamentos e sua participação em audiências públicas. 

-Promover campanhas sobre consumo sustentável, considerando o tempo de 

reprodução social e trabalho doméstico que é desenvolvido prioritariamente pelas 

mulheres [...]. (BRASIL, PLANO NACIONAL DE POLÍTICAS PARA AS 

MULHERES, 2013-2015, p. 63). 

 

 

Com destaque, a Portaria número 408, de 13 de novembro de 2012, a Ministra de 

Estado do Meio Ambiente Izabella Teixeira institui a Rede de Mulheres Brasileiras Líderes 

pela Sustentabilidade, considerando a importância do papel da mulher e das diretrizes do 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e premissas das Conferências das Nações 

Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), com atenção a igualdade de gênero e 

de empoderamento  das mulheres. A partir destes pressupostos decide-se: 
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Art. 1º Instituir a Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade com o 

objetivo de promover e desenvolver ações na dimensão do desenvolvimento 

sustentável no contexto do processo de fortalecimento e empoderamento da mulher 

brasileira; 

 

Art. 2º A Rede será integrada por mulheres líderes da gestão executiva, de 

conselhos, ou tomadoras de decisão representantes de instituições, públicas e 

privadas, com ou sem fins lucrativos, que reconhecidamente atuam com questões 

relativas à promoção de sociedades mais sustentáveis, e demais interessados, que 

possam formular e assumir os compromissos compatíveis com os objetivos e metas 

estabelecidos pela Rede. 

 

Um dos principais documentos que norteiam esta pesquisa é o documento ―Plataforma 

20‖ elaborado por um grupo de mais de 60 mulheres que integram a Rede de Mulheres 

Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade (RMLS). 

 A construção deste documento está divida em três grandes grupos de trabalhos 

chamados GTs, coordenados pela Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania 

Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. A formulação do documento contou ainda com a 

cooperação técnica de uma empresa de consultoria privada.  

De acordo com informações coletadas no site do MMA o documento apresenta um ―[...] 

sumário com principais propostas de ação a serem implementadas‖ (BRASIL, ―Plataforma 

20‖, 2011, p.39). Esta agenda está em consonância também com outras ações do MMA, uma 

vez que fazem parte de problemas intrínsecos como a necessidade de repensar o consumo, a 

geração de resíduos, o fomento ao protagonismo das mulheres e principalmente adequação 

dos projetos as realidades locais dos municípios brasileiros. Neste contexto, a ―Plataforma 20‖ 

apresenta três grandes eixos de ação, a saber: 

 
Grupo I -Empoderamento das mulheres (em consonância com os objetivos da ONU 

– Mulheres e da SPM/ Brasil) - promover lideranças femininas em cargos 

estratégicos nas estruturas de poder público e privado, no recorte estruturante da 

sustentabilidade. 

 

Grupo II- Empreendedorismo Verde ou Negócios Sustentáveis - fomentar a 

capacidade empreendedora em negócios sustentáveis dentro do marco institucional 

da economia verde inclusiva.  

 

Grupo III- Necessidade de mudar os padrões de consumo e produção 

(Marraquech/PNUMA e Plano Nacional de Consumo e Produção Sustentável/ 

Brasil) - promover novos padrões de consumo, especialmente nas classes médias 

urbanas com estratégias de comunicação de massa e alianças estratégicas com 

segmentos sociais que tenham objetivos semelhantes (BRASIL, ―Plataforma 20‖, 

2011, p.04). 

 

Merece destaque neste estudo as propostas inseridas no contexto de consumo uma vez 

que o eixo ―padrões de consumo e produção‖ indica como uma das metas apresentar 

programas voltados para o público de mulheres da classe ―C‖, considerando as expectativas 
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atuais de acesso a bens de consumo e serviços. Nesta perspectiva, o MMA ―[...] tem a 

pretensão de apresentar um programa de comunicação que possa promover uma mudança nos 

padrões de consumo e produção atuais, ao influenciar e orientar as escolhas, de pessoas físicas 

e jurídicas, para um consumo sustentável‖. (BRASIL, ―Plataforma 20‖, 2011, p.11). 

As mulheres da chamada classe ―C‖, segundo informações da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR), representam uma nova classe média, 

com comportamentos e anseios específicos que necessitam de estudos mais aprofundados.  

 

Fato que inúmeras pesquisas de mercado mostram, ainda, que elas estão decidindo 

os novos padrões de consumo no Brasil. Neste exato momento, nos diz o Instituto 

Data Popular, realizador de uma pesquisa bastante completa sobre o perfil dessa 

mulher da classe C (Pesquisa Data Popular/Abril, 2011): as mulheres brasileiras 

estão constituindo um novo repertório de gosto, de valores e de hábitos. O mercado, 

naturalmente, busca conquistar este filão. O que fazemos nós, os agentes públicos, 

que necessitamos disseminar um padrão de gosto, cultura e hábitos mais 

sustentáveis? (BRASIL, ―Plataforma 20‖, 2011, p.29). 

 

 

O Ministério do Meio Ambiente indica ainda os desafios de ―[...] comunicar em uma 

sociedade de massas‖, na qual os mecanismos de ação e marketing governamental inseridos 

em propostas de sensibilização e educação surgem de forma enfraquecida se comparados aos 

apelos sedutores e persuasivos dos discursos midiáticos, apropriados para atingir a cada 

público alvo, principalmente quando se trata de inserir novos hábitos de consumo de produtos 

e serviços. 

Enquanto a esfera governamental interage com normas e muitas vezes com abordagens 

centradas em ―não faça‖, ―reduza‖, em um sentido cerceador, a publicidade insere-se em 

perspectivas pseudo-positivas, ―nos temos a solução‖, ―nós sabemos o que você precisa‖, 

―você merece ter‖, ―você pode ser o que quiser‖. Percebe-se o sentido de privação, de 

limitação da primeira abordagem seguida pelo sentido positivo de saciedade das necessidades 

promovida pela publicidade voltada ao consumo. Qual deles é o mais convidativo? 

 

Campanhas cheias de boa intenção, veiculadas na mídia, naufragam por falta de 

pesquisa prévia, de recursos de sustentação no longo prazo ou ainda por falta de 

acompanhamento e avaliação dos resultados. Em geral, por limitações de ordem 

institucional, e até legal, as campanhas ou o marketing social do governo é visto 

como ―chapa branca‖ ou ―lá vem aquele discurso  politicamente correto‖  (BRASIL, 

―Plataforma 20‖, 2011, p.27). 

 

Um aspecto importante salientado pelo documento ―Plataforma 20‖ é que ―a resposta é 

quase óbvia. As pesquisas por nós consultadas nada falam da co-relação (e se ela existe) entre 

mulheres, consumo e sustentabilidade.‖ (BRASIL, ―Plataforma 20‖, 2011, p.30).  
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O eixo relacionado à produção e consumo sustentável está inserido  na agenda da Rede 

de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade (RMBLS)  no Grupo de Trabalho III 

(GT III). Como forma de subsidiar os trabalhos foram consultados especialistas que 

compuseram  um comitê técnico-científico. A partir desta consulta foi realizada uma  pesquisa 

com o tema ―Mulheres e Consumo no Brasil: Tendências Atuais e Futuras‖. Este estudo 

considerou a opinião de 65 especialistas acadêmicos, publicitários, estudiosos de gênero entre 

outros com a finalidade de nortear alguns posicionamentos da RMBLS. Como principais 

resultados deste estudo foram destacados os seguintes pontos: 

 

- O tema da sustentabilidade já se acha presente no repertório da sociedade de um 

modo geral, mas ela não é capaz de traduzir essa consciência emergente em hábitos 

ou comportamentos do cotidiano;  

-A linguagem e as campanhas dirigidas ou protagonizadas por mulheres devem levar 

em consideração o universo das mulheres da classe C; 

-Não se deve demonizar o consumo nem desrespeitar as mulheres que recém-

conquistaram o direito de consumir e experimentam significativa elevação de sua 

autoestima;  

-Levar em consideração a vida corrida e desafiadora das mulheres no presente, não 

infantilizá-las ou propor tarefas e valores que não compreendem ou não podem 

adotar; 

-Compreender e promover a diversidade de tipos e de situações, pois a pesquisa 

mostrou claramente que não existe ―uma mulher brasileira‖, ainda que alguns 

arquétipos ainda tenham grande valor simbólico, como a mãe, a cuidadora, a mulher 

bem-sucedida, etc; 

-Orientar as mulheres para os cuidados rotineiros - tirá-la do piloto automático, 

ajudando-a a compreender e fazer as melhores escolhas na alimentação, na compra 

de produtos de higiene, beleza, etc; 

-Mulheres entendem melhor as mulheres: o protagonismo do movimento ou de 

campanhas deve ser liderado por mulheres; promover os bons exemplos, fora do 

―padrão televisivo‖ (que é o que está fazendo a cabeça das mulheres da classe C); 

- O Governo deve ser o orquestrador deste movimento, mas não o líder para que as 

campanhas tenham credibilidade. Cabe, no entanto ao governo envolver os 

diferentes atores, fazer as parcerias para que um movimento de consumo consciente 

ganhe escala no Brasil; 

-Por fim, a pesquisa detectou que vários perfis de mulheres admirados como 

mulheres reais ou idealizadas podem ser empregados em futuras campanhas de 

consumo consciente, dirigidas às mulheres, como por exemplo, a mãe, a cidadã 

militante, a cuidadora, a semeadora de valores, valorizando-se uma experiência 

social de diversidade, multifacetada e rica. 

-A análise da pesquisa também conclui que uma campanha inicial poderia combater 

o desperdício  (BRASIL, ―Plataforma 20‖, 2011, p.40). 

 

A partir destas perspectivas foram traçadas metas audaciosas, considerando os 

obstáculos enfrentados tanto em relação ao empoderamento das mulheres, quanto à 

valorização das questões ambientais como urgentes e intrínsecas as problemáticas 

socioambientais. Contudo, salienta-se que o estabelecimento de metas sem consulta locais 

empobrece o processo democrático no qual os sujeitos precisam se auto-perceberem como 

agentes responsáveis e podem sugerir soluções e estratégias de ações, considerando que por 
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viverem as realidades e os problemas locais, possuem visão privilegiada de contextos que os 

―especialistas‖ podem desconhecer. 

Além do risco de estabelecimento de metas que na realidade não  são exequíveis, ou são 

contrárias as práticas identitárias  e cotidianas de grupos locais. 

Pode-se observar no quadro 05 um resumo dos objetivos esperados, metas e ações 

propostas da ―Plataforma 20‖: 

 

Quadro 05- Resumo dos objetivos esperados – “Plataforma 20”. 

 

OBJETIVO METAS AÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engajar até 2020 

cinco milhões de 

mulheres em um 

vigoroso 

movimento de 

consumo 

consciente 

Divulgação das políticas públicas, tais como 

―consumo consciente‖ e ―descarte responsável‖ 

Identificar atores e parceiros 

Disseminação de valores que levem as pessoas a 

separar o ―ter‖ do ―ser‖, levando-as a associar a 

felicidade como pessoa e cidadã e não ao status 

conseguido por meio do consumo. 

Mobilizar agentes públicos e privados da 

economia criativa. 

Combater doenças sociais tais como a obesidade 

infantil decorrente da má alimentação e do consumo 

compulsivo. 

Mobilizar Minc/MMA/SPM e SECOM, 

bem como TVs  públicas e educativas 

Disseminação da cultura da economia sustentável e 

solidária (mais criteriosa, que reflete ―os nossos 

valores‖. 

Mobilizar organizações que atuam no 

consumo consciente 

Criação de parâmetros orientados para consumidores 

aderirem a causas como o combate ao trabalho 

infantil e escravo, à degradação do meio ambiente, a 

não equidade de gênero entre outros. 

Mobilizar empresas que atuem pautadas 

por políticas de responsabilidade 

socioambiental e de gênero. 

 

 

 

 

 

Valorização da cultura local, a produção responsável, 

os produtos que expressam a identidade de 

populações específicas e o seu modo de viver 

Mobilizar recursos não só institucionais, 

mas dos indivíduos, por meio de 

estratégias de ―financiamento 

colaborativo‖. 

Desenhar diferentes estratégias de 

marketing e de publicidade, usando 

intensivamente as redes sociais. 

Criar, como no caso da campanha ―Saco é 

um saco‖ uma cultura autônoma  e 

solidária de compartilhamento de valores: 

campanhas descentralizadas. 

  Fonte: BRASIL, “Plataforma 20”, 2011, p.32-33. 

 

Percebe-se que a proposta é bem fundamentada  em respeito a mulheres como agente de 

mudanças, embora o contexto corporativo da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela 

Sustentabilidade  seja dissonante do proposto pelo Código de Conduta (observar anexo D)  

aprovado em Dezembro de 2012  pelas representantes da rede. O referido código cita em um 

dos trechos a importância de um modelo compartilhado e dialogado: 

 

Considerando que a natureza da atividade da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes 

pela Sustentabilidade está diretamente ligada a um modelo compartilhado, 

voluntário que incluí a compreensão e respeito às necessidades, direitos e valores de 

todas as pessoas com ela envolvidas (BRASIL, Código de Conduta, 2012). 
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O formato atual proposto pelo site não contempla as lideranças compostas por mulheres 

em suas localidades. A própria formatação do site evidencia a atenção ao aspecto voltado para 

o ambiente corporativo dos negócios, lembrando que o próprio código de conduta ressalta o 

imperativo de acolhimento das diferentes opiniões para construção de novas propostas e ações 

considerando a necessidade de: 

 

-Estabelecer canais de comunicação e adotar processos de decisão de forma aberta, 

honesta e transparente. 

- Reconhecer a diversidade de opiniões, preservando o direito de livre expressão e 

julgamento de cada pessoa. 

- Promover a divulgação das informações relevantes, bem como a defesa dos 

interesses legítimos da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela Sustentabilidade. 

(Fonte: http://hotsite.mma.gov.br/redemulheres/archives/ai1ec_event/reuniao-do-gt-

ii?instance_id=114. Acesso em: 19  jun. 2013.) 

 

 

Em uma análise crítica verifica-se que apenas a comunicação via internet limita o 

acesso de mulheres não familiarizadas com o computador ou mesmo analfabetas. Diante deste 

panorama as ações da rede precisam ser consonantes com seus objetos, visto que não se 

constitui um hábito de grande parte das mulheres acessar o site do MMA, e mesmo que 

tivessem acesso as abordagens não são convidativas a participação das mesmas, o que no 

discurso é apresentado de forma ―acolhedora‖: 

 

O objetivo da criação da Rede é reunir e mobilizar mulheres que possam  formular e 

assumir os compromissos a serem estabelecidos no âmbito de uma iniciativa, bem 

como, quando possível,  e executá-los em seus segmentos. Mulheres que possam 

ampliar a Rede de atuação identificando e mobilizando outras mulheres de modo a  

aumentar a influência da  própria Rede e das ações a serem definidas.  Mulheres de 

todos os credos e raças, e de todas as condições sociais que se interessem pelas 

questões relativas à promoção de sociedades mais sustentáveis. (Fonte: 

<http://hotsite.mma.gov.br/redemulheres/archives/ai1ec_event/reuniao-do-gt-

ii?instance_id=114>. Acesso em: 19  jun. 2013.) 

 

Verifica-se que a disposição de matérias é de difícil compreensão para a população de 

mulheres com baixa escolaridade. O site poderia trazer reportagens diferenciadas em relação 

ao cotidiano das mulheres e a importância de práticas mais sustentáveis, com linguagem mais 

acessível. Além de fomentar através de fóruns a participação de mulheres de várias regiões do 

país.          

No ano de 2014, a publicação da Portaria n. 211 de 12 de junho de 2014 (vide anexo E) 

previu a reorganização da estrutura de governança da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes 

pela Sustentabilidade o que de fato ocorreu mediante a Portaria nº 211 de 12 de junho de 

http://hotsite.mma.gov.br/redemulheres/archives/ai1ec_event/reuniao-do-gt-ii?instance_id=114
http://hotsite.mma.gov.br/redemulheres/archives/ai1ec_event/reuniao-do-gt-ii?instance_id=114
http://hotsite.mma.gov.br/redemulheres/archives/ai1ec_event/reuniao-do-gt-ii?instance_id=114
http://hotsite.mma.gov.br/redemulheres/archives/ai1ec_event/reuniao-do-gt-ii?instance_id=114
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2014, que instituiu a nova estrutura de governança da rede para o período de 2014-2016, bem 

como o novo conselho deliberativo e a secretaria executiva.  

O enfoque corporativo permanece indicando o quanto estamos distantes da meta de 

―[...] engajar até 2020 cinco milhões de mulheres em um vigoroso movimento de consumo 

consciente‖ (BRASIL, ―Plataforma 20‖, 2011, p.32-33.) considerando que não há 

convergência de discursos entre o que se escreve nos documentos e códigos de conduta e as 

práticas da rede. 

Ao término do ano de 2014 o Ministério do Meio Ambiente (MMA) por meio da 

Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental concluiu o Relatório do 

primeiro ciclo de implementação do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis-

PPCS (2011-20140. Segundo a Ministra Isabella Teixeira o MMA avançou em algumas 

medidas:  

Apesar de estar apenas no primeiro ciclo de implementação, o PPCS já conseguiu 

mobilizar um grande número de atores para a agenda da sustentabilidade nos 

processos de produção e no consumo, em parcerias que têm se mostrado 

fundamentais para avançar na agenda no país  (BRASIL, 2014, p.05). 

 

A Ministra referiu-se às ações fomentadas mediante pactos setoriais, ações 

governamentais, força tarefa, ações de parceria e iniciativas voluntárias dispostas nos seis 

eixos prioritários
23

 para o primeiro ciclo do plano, a saber: educação para o consumo 

sustentável, compras públicas sustentáveis, Agenda Ambiental da Administração Pública – 

A3P, aumento da reciclagem de resíduos sólidos, varejo e consumo sustentáveis e promoção 

de iniciativas de construção sustentável.  

 

 

 

 

 
_____________ 
23  

Segundo informações do Relatório  ao longo do processo de elaboração de suas versões anteriores, o Comitê 

Gestor identificou um conjunto de 17 temas prioritários que constituem a estrutura do PPCS, dos quais foram 

elencados seis eixos para o primeiro ciclo. Os 17 tópicos são: educação para o consumo sustentável compras 

públicas sustentáveis, Agenda Ambiental na Administração Pública/A3P, aumento da reciclagem de resíduos 

sólidos, varejo e consumo sustentáveis, promoção de iniciativas em construção sustentável , integração de 

políticas em PCS  (produção e consumo sustentável), fortalecimento de uma articulação nacional em PCS , 

inovação e difusão de tecnologias em PCS, desenvolvimento de indicadores em PCS, divulgação e capacitação 

em PCS , agricultura e pecuária sustentáveis, fomento a produção e consumo sustentáveis ,diminuição do 

impacto social e ambiental na geração e uso de energia, rotulagem e análise do ciclo de vida, rotulagem para 

expansão sustentável do uso de biocombustíveis, estímulo a criação e expansão de negócios / mercados com 

inclusão social e menor impacto ambiental. 

<file://Users/rosana.rocha/downloads/relatório_PPCS_Jan2015_2015% 2091).pdf>. .Acesso em: 13 mar. 2015. 
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A justificativa para a escolha dos seis eixos prioritários leva em consideração o papel do 

consumidor como agente político, como pode ser observado na citação a seguir: 

 

O motivo para esse enfoque baseou-se no fato de que o papel do consumidor como 

agente político tem sido negligenciado pelas políticas públicas. Além de direitos, 

faz-se necessário compartilhar responsabilidades e deveres, atribuindo as ações aos 

atores relevantes que consomem recursos naturais, tanto no usufruto de bens e 

serviços quanto em seus processos produtivos (BRASIL, 2014, p.30). 

 

Observando-se o referido relatório pode-se inferir que ações não conseguiram alcançar 

o grande público, salvo aqueles sensibilizados por campanhas ligadas ao combate ao uso de 

sacolinhas plásticas e projetos em parcerias com algumas empresas, dos quais não se tem 

acesso dos meios de avaliação destas ações. Em relação à Rede de Mulheres Brasileiras 

Líderes pela Sustentabilidade (RMBLS) nota-se a citação do Sumário de Ações indicando o 

―novo‖ formato da rede disposta na Portaria n. 211, de 12/06/2014, na qual foi mantida o 

caráter corporativo. Este viés pode ser observado na citação das ações desenvolvidas pela rede  

no período entre 2011 e 2014, a saber: 

 

Como exemplos das ações desenvolvidas pelas empresas e instituições da Rede 

podem ser citados: a linha de Negócios Sustentáveis e Empreendedorismo Verde 

Kapeh, composta de cosméticos elaborados à base de café certificado de alta 

qualidade, produzidos de modo sustentável, com divulgação de origem e 

rastreabilidade; a iniciativa de Negócios Sociais da Coca-Cola Brasil, que busca 

promover a participação de comunidades de baixa renda em atividades da empresa, 

o empreendedorismo feminino e a reciclagem; o Movimento da Editora Abril pela 

Sustentabilidade, projeto multiplataforma com estratégias de comunicação para o 

consumo sustentável; e a estratégia Consumo Consciente no Walmart Brasil, que 

abrange questões de compras responsáveis, redução de resíduos, promoção do 

consumo consciente e uso eficiente de água e energia (BRASIL, RELATÓRIO DO 

PRIMEIRO CICLO DE IMPLEMENTAÇÃO- PPCS, 2014. 

<file://Users/rosana.rocha/downloads/relatório_PPCS_Jan2015_2015% 2091).pdf>. 

.Acesso em: 13 mar. 2015). 
 

Desta forma, as tentativas de diálogo estabelecidas com a RMBLS por meio de contatos 

com o Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental do MMA e do Serviço 

de Informações ao Cidadão - SIC  na trajetória deste estudo podem ser considerada não 

exitosas, considerando o não acolhimento das contribuições ofertadas e da possibilidade de 

ingresso como participante da Rede, uma vez que seria necessário um ―convite‖ de uma das 

atuais participantes. 
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2.4.3  Agendas sustentáveis 

 

Geralmente após a realização de conferências importantes é firmado um documento de 

intenções no qual as partes envolvidas traçam metas e sugestões para mitigação de problemas 

de interesse coletivo. Protocolos, acordos setoriais e agendas ajudam a sintetizar objetivos e 

oficializar metas para que ao longo do tempo possam ser  colocadas em prática. 

A Agenda 21
24

 pode ser citada como um importante marco, mesmo formulada a mais de 

20 anos atrás, ainda permanece atual em suas proposições, embora continuemos a caminhar a 

passos lentos na transposição do que fora escrito para o campo efetivo das ações. Destaca-se 

também o documento norteador do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis 

(PPCS), lançado em 23 de novembro de 2011, considerado o documento central das ações de 

governo no tocante ao desenvolvimento de padrões mais sustentáveis de produção e consumo. 

Para orientar sua implementação, o PPCS contempla uma série de ações com 

enfoque participativo e de comunicação. Assim, todos têm a oportunidade de se 

engajar nesse processo como agentes de transformação, seja fortalecendo e 

conferindo escala às ações em curso, ou desenvolvendo novas iniciativas voltadas à 

produção mais limpa e o consumo sustentável. Utilizar lideranças como exemplo 

para estimular a replicação e ganho de escala que afete a cadeia produtiva como um 

todo também é parte da estratégia. Fonte: 

<http://www.mma.gov.br/index.php/responsabilidade-socioambiental/producao-e-

consumo-sustentavel/plano-nacional> Acesso em: 15 de dez. 2014. 

De acordo com o PPCS  os principais  âmbitos desenvolvidos no período de 2011 a 

2014 foram: 

●Educação para o consumo sustentável; 

●Varejo e consumo sustentável; 

●Aumento da reciclagem; 

●Compras públicas sustentáveis; 

●Construções sustentáveis; 

●Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P. 

Para o avanço da trajetória desta tese será abordado neste subcapítulo a importância da 

A3P como fomentadora de práticas sustentáveis, considerando que a mesma inclui os demais 

âmbitos supracitados. 

______________ 
24

 A Agenda 21 foi um dos principais resultados da  Rio 92. Segundo o MMA ―A Agenda 21 pode ser definida 

como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases 

geográficas, que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica‖. Fonte:< 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21>. Acesso em: 21 jan. 2015. 
 

http://www.mma.gov.br/index.php/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/plano-nacional
http://www.mma.gov.br/index.php/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/plano-nacional
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21
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A Agenda A3P é citada nesta tese porque se configura como um programa destinado às 

instituições públicas pautado na promoção da responsabilidade socioambiental e na 

incorporação de critérios de sustentabilidade nas atividades da administração pública. Foi 

criada em 1999 pelo Ministério do Meio Ambiente, sendo gerida atualmente pela Secretaria 

de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental com o intuito de: 

●Sensibilizar os agentes envolvidos 

●Apoiar e incorporar critérios socioambientais nas atividades da administração pública; 

●Promover através da eficiência a economia dos recursos e redução dos gastos; 

●Contribuir para revisão dos padrões de produção e consumo e adoção de novos 

referenciais de sustentabilidade na administração pública. 

 

Em consonância, estes propósitos podem ser desenvolvidos nos seguintes eixos: 

         ●Uso racional dos recursos naturais e bens públicos; 

●Gestão adequada dos resíduos gerados; 

●Qualidade de vida no ambiente de trabalho; 

          ●Sensibilização e capacitação dos servidores; 

          ●Licitações sustentáveis. 

 

Cada eixo possui uma série de desdobramentos que podem ser alocados de acordo com 

as especificidades de cada instituição, a exemplo da economia de água, energia, papel, 

reaproveitamento dos espaços, equipamentos entre outras ações. 

Anualmente o Ministério do Meio Ambiente oferece cursos de capacitação em diversas 

capitais do país. Esta experiência pode ser considerada exitosa no sentido do contato próximo 

estabelecido com representantes da Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania 

Ambiental, com a equipe de profissionais responsáveis pela capacitação e principalmente em 

relação à troca de experiências locais. Representantes do MMA visitaram o Estado de Sergipe 

em abril de 2014 com vistas a realização de curso de capacitação (vide figuras 50, 51 e 52), o 

que representou uma oportunidade dos (as) servidores (as) públicos (as) participarem, uma 

vez que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) foi a 

instituição responsável pela organização do curso no Estado de Sergipe.  

Mas se deve considerar que o sucesso das ações depende dos esforços e parcerias 

continuadas, partindo inclusive da adesão e comprometimento das instituições que desejam 

avançar no âmbito da sustentabilidade. 
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O IFS ainda não aderiu ao termo de adesão da A3P, mas este aspecto não impede que a 

instituição desenvolva ações de acordo com pressupostos sugeridos pela agenda. Exemplo 

disto foi à instituição do Programa IFS Sustentável mediante Portaria n. 1.337 de 05 de junho 

de 2014, que tem como objetivo principal ―[...] implantar ações que contribuam para a 

redução do uso de recursos naturais e financeiros e, que minimizem os impactos ao meio 

ambiente provocados pelas diversas atividades no âmbito do IFS‖. 

Deve-se salientar o grande desafio de implantação de programas ambientais em 

instituições a exemplo dos Institutos Federais e universidades, que possuem diversas 

coordenações de curso com diferentes demandas, a exemplo da geração de resíduos distintos 

como dejetos químicos e biológicos de laboratório, corpos de prova de concreto, aparas de 

materiais, resíduos orgânicos, componentes eletroeletrônicos entre outros. Sem contar o 

impacto da própria gestão administrativa, consumidora de recursos como energia elétrica, 

papel, água e combustível. 

O Governo Federal tem conhecimento do quanto suas atividades impactam na economia 

e o meio ambiente. No exercício de 2009 o Governo Federal investiu mais de onze bilhões de 

reais em obras e instalações e mais de três bilhões em equipamentos e material permanente 
25

. 

Desta forma os servidores (as) envolvidos (as) na gestão destas instituições têm papel 

preponderante nas perspectivas de mudanças, inclusive as mulheres servidoras do IFS 

participantes deste estudo. 

Por este motivo as mulheres servidoras possuem responsabilidade que transcende suas 

atividades nos postos de trabalho. Estas mulheres poderão agir de forma mais sustentável em 

outros espaços de sua trajetória, obtendo resultados socioeconômicos e ambientais. 

 

_____________ 
25

  Portal da Transparência do Governo Federal: 

www.portaldatransparencia.gov.br/portalcomprasdiretasedespesas.asp?ano&valor-106053688726099&pagina. 

Acesso em: 12 de mar. 2013. 

 

Figuras: 50 a 52 – Curso de capacitação A3P realizado em Aracaju. 

Fonte: Siqueira, 2014. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/portalcomprasdiretasedespesas.asp?ano&valor-106053688726099&pagina
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2.5 A presença das mulheres nas instituições públicas  

 

2.5.1 Mulheres servidoras: espaços de subjetividade e ação 

 

Escrever sobre a presença das mulheres em uma Instituição Pública Federal  não é tarefa 

fácil,  mesmo considerando o tema como transversal aos objetivos deste estudo. Para tanto 

fez-se necessário avançar  no entendimento de que as pessoas  ―[...]  constituem o princípio 

essencial de suas dinâmica, conferem vitalidade às atividades e processos, inovam, criam, 

recriam contextos e situações [...]‖ (VERGARA, DAVEL, et al.  2009, p.31).    

Desta forma faz-se necessário abordar aspectos relativos em dimensões inter-

relacionadas: 

● Sujeito-mulher (considerando gênero, sexo- construção da subjetividade e identidade- 

mãe, esposa, amante, cuidadora); 

● Cidadã (de acordo com direitos estabelecidos na Constituição Federal e Legislação de 

proteção à mulher); 

● Profissional (formação profissional- disposição dos códigos de ética); 

● Servidora pública (ente investido em cargo público regido pela legislação pertinente); 

● Consumidora (de acordo com direitos estabelecidos no CDC); 

Estas dimensões relacionam a motivação do ―querer‖ e do ―dever‖ que transcendem os 

papéis sociais atribuídos à mulher e as construções de gênero. Seguem em vias da suposta 

neutralidade e impessoalidade preconizada nos atos públicos administrativos.  

 

Gênero é a manifestação primeira das relações de poder tanto nos conjuntos 

organizados quanto na sociedade. De fato o gênero age como modalidade de 

estruturação do conjunto de relações sociais por meio é de múltiplos repertórios. 

Entenda-se por repertório de gênero a forma relacional que toma a expressão da 

masculinidade ou da feminilidade e que, por meio da energia emocional que 

comporta, estrutura as relações sociais que os agentes dinamizam cotidianamente. 

(ROULEAU, In. VERGARA, DAVEL, et al.  2009, p.230). 

 

Segundo informações da ENAP, o Brasil no ano de 2013 contou com cerca de 241.635 

mil mulheres no Serviço Público Civil Executivo Federal, como pode ser observado na figura 

a seguir:  
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Os servidores públicos são indivíduos que após prestarem concurso público de provas 

ou provas e títulos ou forem indicados (no caso dos cargos comissionados) podem prestar 

serviços as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades mistas. Os agentes públicos 

são os entes políticos, os servidores públicos e colaboradores. 

 Destaca-se que foi na década de 1990 que o termo ―funcionário público‖ foi substituído 

pelo termo ―servidor público‖ mediante da Lei n. 8.112 que estabelece o Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis da União. Os (as)  servidores (as) ocupam cargos na administração 

direta, autarquias e fundações públicas federais,  nas quais a estabilidade representa um dos 

principais atrativos das carreiras. Já os empregados públicos são regidos por regime 

diferenciado como indica Lia Salgado: 

 

Quem faz concurso para empresas públicas e sociedades de economia mista é 

chamado de empregado público e ficará submetido ao regime jurídico estabelecido 

pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entretanto, pelo fato de seu 

empregador ser a administração pública, essa relação deverá atender aos princípios 

da legalidade, moralidade e impessoalidade. Assim, a demissão de um empregado 

público deve ser motivada [...] é o que acontece com os funcionários dos Correios, 

da Petrobras, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, por exemplo. 

Assim, apesar de não ter direito à estabilidade, o empregado público conquista a 

segurança de não ser infundadamente demitido, o que não acontece nas empresas 

privadas, em que o empregado pode ser demitido com ou sem justa causa, apenas 

por vontade de seu empregador. (SALGADO, LIA. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/10/concurso-regido-pela-

clt-da-direito-estabilidade-saiba-mais.html>. Acesso em: 18 jan. 2015.) 

 

Neste contexto os empregados públicos participam de regime diferenciado, são regidos 

pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e ocupam cargos em empresas públicas e 

sociedades de economia mista. Deve-se lembrar que participam também dos quadros de 

Figura 53- Distribuição de servidores civis ativos do Poder 

Executivo por sexo. Fonte: 

http://www.enap.gov.br/images//131121_cartilha_servidores

_publicos_federais_versao8.pdf. Acesso em: 20 de out. 2014. 

http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/10/concurso-regido-pela-clt-da-direito-estabilidade-saiba-mais.html
http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2013/10/concurso-regido-pela-clt-da-direito-estabilidade-saiba-mais.html
http://www.enap.gov.br/images/131121_cartilha_servidores_publicos_federais_versao8.pdf
http://www.enap.gov.br/images/131121_cartilha_servidores_publicos_federais_versao8.pdf
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organizações de serviço público os servidores temporários e particulares (mediante 

convocação, nomeação e designação).  

Mesmo quando estão investidas em cargos públicos, pessoas são detentoras de 

subjetividade, identidade, valores e desejos pessoais, embora as legislações pertinentes 

estabeleçam a impessoalidade dos atos dentre outros requisitos.   

No discurso organizacional pode-se encontrar três repertórios de ideal de pessoa 

conforme adverte Silva: 

A pessoa como um ser múltiplo, multidimensional e polivalente, derivada do 

repertório lingüístico da mutação caleidoscópica, capaz de articular as diferenças, 

unir as múltiplas dimensões e congregar os inúmeros valores, tanto no modo de ser 

da pessoa quanto em sua inserção no mundo, concebido como uma totalidade 

sistêmica e aberta; 

A pessoa como um ser integrado, criativo e intuitivo, derivada da versão holística da 

mutação caleidoscópica, que visa superar  dualidades implicadas na análise racional 

e em informações intuitivas; 

 

A pessoa como ser flexível, aprendiz e inovador derivada dos repertórios da 

transitoriedade de mundos e da mudança para o novo, em que a flexibilidade e a 

aprendizagem capacitam cada um a responder com rapidez e dinamismo às  

necessidades impostas por um mundo incerto, colocado entre parênteses, sob 

mudança constantes e aceleradas  (SILVA, 1999, 73). 

 

Sobre estes aspectos não se deve esquecer a importância das construções de gênero e 

subjetividade dos sujeitos nas organizações considerando que horizontes de mudanças não são 

efetivados apenas pelo dever em cumprir normativas, mas perpassa pelo crivo reflexivo do 

sujeito que pode ser motivado ou não para ação (dentro ou fora da instituição em que 

trabalha), a exemplo das ações em prol do meio ambiente em que: 

 

Se faz necessário considerar a dimensão subjetiva no campo da administração é, 

então, restituir ao sujeito todo o seu espaço, sem o qual não existiria ator verdadeiro. 

Querer que todo mundo seja ator em seu meio de trabalho é querer que cada um 

mobilize  sua subjetividade e que todos possam expressar-se sobre  sua experiência 

de trabalho cotidiana. Se não existe ator  autêntico sem a mobilização  plena e 

integral do sujeito que o habita, a questão da subjetividade remete á construção  de 

espaços de expressão que podem consagrar  à palavra  livre todo o seu lugar. Isso  

porque não existe subjetividade sem a expressão de si. As organizações  nas quais  

vivemos permitem tal expressão? (CHANLAT, J.F. in VERGARA, DAVEL, et al.  

2009, p.20). 

 

Assim sendo, é mediante o respeito a esta subjetividade que os processos de 

empoderamento inserem os sujeitos como importantes agentes dentro e fora da instituição em 

que trabalham e que: 

[...] quer queiramos, quer não, ela está presente em todas as decisões e práticas 

funcionais. Está presente em nosso pensamento, em nossa fala. Está presente nos 

serviços que prestamos e nos bens que produzimos [e consumimos]. Se assim é, 

melhor faremos se tentarmos compreendê-la para com ela adequadamente lidar. Não 

lhe parece? (VERGARA, DAVEL, et al.   2009, p.23).   
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Seria possível o agir totalmente despersonalizado (impessoal) considerando a 

construção das identidades e opções de gênero? As ações ligadas à preocupação com o meio 

ambiente e o consumo sustentável estariam circunscritas em esferas do dever profissional ou 

deveriam ser fomentadas considerando também o ―querer‖ e os ensejos individuais do 

servidor, o que poderia conferir efetividade de ações dentro e fora das instituições.   

Este ―aprendizado‖ apreendido do rigoroso respeito à lei, da hierarquia e principalmente 

das relações pessoais e hierárquicas já estabelecidas (por vezes cristalizadas) que concerne ao 

dever-agir público, pode muitas vezes ―abafar‖ a subjetividade, a criatividade, os laços 

identitários e culturais, em processos de ―homogeneização‖ nos quais os (as) próprios (as) 

servidores (a) podem ser agentes, afastando-se cada vez mais das conexões harmônicas com o 

meio ambiente. Rodriguez e Silva indicam que: 

 

É importante determinar os critérios de comportamento das pessoas com relação ao 

ambiente, que fundamentalmente têm um caráter subjetivo. Permite-se, assim avaliar 

a qualidade de vida e a qualidade dos sistemas antropo-ecológicos. Entre esses 

critérios, merecem ser mencionados: a reação de reposta na percepção dos meios e, 

mais que tudo, os estímulos e as formas de adaptações e, em particular, a percepção 

do espaço e das relações espaciais (RODRIGUEZ; SILVA, 2010, p.118). 

 

Os processos de assimilação dos recursos naturais, de transformação e modificação 

dos elementos naturais para formar objetos  de trabalho e a entrada dos produtos de 

trabalho já transformados no meio ambiente são regulados e dirigidos pela 

Sociedade, pelos agentes e atores sociais e econômicos (RODRIGUEZ; SILVA, 

2010, p.123). 

 

 

É de longa data a apropriação da natureza e do homem (enquanto recurso e força de 

trabalho) pelo próprio homem, aspectos estes que nos remetem aos estudos da Administração 

ao que chamamos de ―Recursos Humanos‖. Em consonância, Bergue apresenta um esquema 

no qual ―[...] a administração como qualquer organização, recebe insumos, processa-os e gera 

produtos. Seus produtos são os bens e serviços públicos postos à disposição da coletividade‖ 

(BERGUE, 2005, p.18), como podem ser observados no quadro a 06: 

 

 

 

 

Quadro 06 – Recursos materiais e humanos aparecem lado a lado como 

“insumos” da organização. Fonte: Bergue, 2005, p. 18.   
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Percebe-se nas Regras Deontológicas Código de Ética Profissional do Servidor Público 

Civil do Poder Executivo Federal (Decreto n. 1.171, de 22 de Junho de 1994) a conduta do 

servidor no exercício de suas atribuições é extensão de sua vida particular, a saber: 

 

I - A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são 

primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo 

ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder 

estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação 

da honra e da tradição dos serviços públicos. 

II - O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. 

Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o 

conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre 

o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da 

Constituição Federal. 

III - A moralidade da Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e 

o mal, devendo ser acrescida da idéia de que o fim é sempre o bem comum. O 

equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que 

poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. 

IV- A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou 

indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, 

que a moralidade administrativa se integre no Direito, como elemento indissociável 

de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como conseqüência, em fator de 

legalidade. 

V - O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser 

entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, 

integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior 

patrimônio. 

VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se 

integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados 

na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom 

conceito na vida funcional. (BRASIL, Decreto n. 1.171, de 22 DE Junho de 

1994http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1171.htm. Acesso em: 16 

set.2014) 

 

 

Este contexto é importante para as reflexões sobre práticas sustentáveis na 

Administração Pública porque insere o (a) servidor (a) público (a) em perspectivas que 

transcendem o exercício de suas atribuições nas instituições e ensejam o querer e o dever ético 

no dia a dia dos sujeitos como sugere a figura 54: 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.171-1994?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37%C2%A74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37%C2%A74
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.171-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.171-1994?OpenDocument
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Neste contexto Bergue (2005, p. 69) sinaliza a divergência entre o informal e o formal 

chamando-se este de ―inconsistência burocrática‖ na qual o indivíduo apresenta dissonâncias 

entre o ―comportamento formal e a conduta real‖ o que para o objeto de estudo desta pesquisa 

significa que o indivíduo pode ser motivado a agir em prol do consumo sustentável em 

determinado ambiente por imposição do dever, mas na realidade não estar sensibilizado a 

cerca dos benefícios de sua ação, vindo  a abandoná-la assim que tiver oportunidade.  

Assim, torna-se necessário valorizar contextos ambivalentes que podem combinar ―[...] 

exterioridade e objetividade com as sutilezas e sensibilidades subjetivas, para serem capazes 

de lidar com os aspectos relacionais e intrínsecos à natureza humana no âmbito do trabalho e 

da subjetividade organizacional‖ (VERGARA, DAVEL, et al.  2009, p.33), considerando que 

segundo os autores supracitados (ibidem, et al.  2009, p.33)  é importante perceber que cada 

sujeito na instituição: 

a) Tem seu espaço interior, que ele (a) percebe como completamente seu; 

b) Que esse espaço relaciona-se com a exterioridade; 

c) Que ele é historicamente construído; 

d) Que é decisivo nas escolhas das pessoas durante sua vida; 

e) Que acaba por provocar mudanças no entorno. 

As figuras 55 e 57 apresentam alguns exemplos nos quais as mulheres personalizam 

seus locus de trabalho ressignificando os espaços: 

 

 

Figura 54-  Esquema de possibilidade de ampliação 

de práticas sustentáveis. Fonte: Siqueira, 2014. 
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É no poder de mudar positivamente as ações e os espaços que programas como A3P 

dentre outros, insere os servidores no processo em prol da sustentabilidade ligada às práticas 

do trabalho tanto buscando captar o conhecimento trazido pela vivência do servidor (a) quanto 

o conhecimento construído nos processos e ações dos projetos e programas. 

Nota-se assim, a tênue inter-relação entre o sujeito que influência os processos da 

organização e o processo contrário do qual a organização é capaz de influenciar o ―querer‖ e 

aludir ao ―dever‖ dos sujeitos por meios de normativas e regulamentos a exemplo do Código 

de Ética do Serviço Público: 

VI - A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se 

integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados 

na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom 

conceito na vida funcional. (BRASIL, Decreto n. 1.171, de 22 de Junho de 1994. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1171.htm. Acesso em: 16 set.2014) 

 

Assim, a perspectiva do consumo sustentável como política pública é contemplada pelo 

Programa ―Agenda Ambiental na Administração Pública – A3P‖, que além do enfoque de 

ação institucional dos servidores, busca também estender a sensibilização e práticas  na esfera 

pessoal e no lar de modo que: 

A administração pública tem a responsabilidade de contribuir no enfrentamento das 

questões ambientais, buscando estratégias inovadoras que repensem os atuais 

padrões de produção e consumo, os objetivos econômicos, inserindo componentes 

sociais e ambientais. Diante dessa necessidade as instituições públicas têm sido 

motivadas a implementar iniciativas específicas e desenvolver programas e projetos 

que promovam a discussão sobre desenvolvimento e a adoção de uma política de 

Responsabilidade Socioambiental do setor público [...] o Estado é o principal 

interlocutor junto à sociedade, possuindo uma ampla capilaridade e papel indutor 

fundamental para tornar as iniciativas atuais, e também as futuras, mais 

transparentes, estimulando a inserção de critérios de sustentabilidade em suas 

atividades e integrando as ações sociais e ambientais com o interesse público. 

(Fonte: <http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/item/8852>. 

Acesso em: 22 de out. 2014. 

 

Figura 55 - Locus de 

trabalho de professora 

(Reitoria). Fonte: 

Siqueira, 2015. 

Figura 57 – Iniciativas do 

IFS para reduzir consumo 

de copos descartáveis. 

Fonte: Siqueira, 2015. 

Figura 56 -Organização 

de banheiro (antigo 

prédio do Campus 

Estância. Fonte: 

Siqueira, 2013. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.171-1994?OpenDocument
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/a3p/item/8852


123 

Este pequeno preâmbulo apresentou apenas alguns traços importantes que relacionam a 

investidura das mulheres em cargos públicos com a construção de sua subjetividade, 

sensibilização sobre as problemáticas ambientais e possíveis motivações no âmbito do 

consumo sustentável.  

Corrobora-se com a ideia de que políticas públicas podem e devem promover mudanças 

positivas tanto no âmbito das instituições quanto na vida das pessoas que nela trabalham ou 

que usufruem da prestação de seus serviços. Quando observamos campanhas que buscam 

reduzir padrões e níveis de consumo podem ocorrer a ideia de que algum ente busca interferir 

nos processos de escolha, decisão e práticas do dia a dia. De fato, este seria o princípio do 

sentido de sensibilização, não de forma autoritária, mas dialogada como defende Michel 

Schudson (2001). 

Schudson (2001, p.01) indica que posturas pós-moralistas (postmoralist) seriam mais 

adequadas às sensibilizações relacionadas ao consumo sustentável ―[...] eu acho que um 

monte de crítica da cultura de consumo tem sido moralista, julgador, intolerante, 

condescendente  e talvez pior, confusa‖. Nota-se então, a necessidade de estabelecer diálogos 

traduzidos em ações possíveis, principalmente pautadas na reflexão para a prática, seja no 

âmbito das instituições públicas ou privadas, seja nas rotinas pessoais do dia a dia. 

No entanto, Lipovetsky indica que se vivem tempos de uma ética ―razoável‖, na qual 

empresas, instituições, grupos comunitários e religiosos tentam equilibrar aspirações 

individuais à complexidade das problemáticas da coletividade, uma vez que ―[...] as injunções 

formais ao dever estão carcomidas, logo é o momento de exaltar a responsabilidade sem 

fronteiras, ecológica, bioética, humanitária, econômica ou midiática‖. São tantas 

fragmentações que o sentido de uma ética coletiva parece ultrapassado por dezenas de versões 

de éticas ―indolores‖ como adverte Lipovetsky (2005).  

Se, de um lado, os chamamentos à responsabilidade não podem ser desvinculados da 

ideia de dever moral, de outro, tem isso de específico: em parte alguma conclamam 

a auto-renúncia sobre o altar dos ideais superiores. Nossa ética de responsabilidade é 

uma ética ―razoável‖, inspirada não na imposição do desprendimento em relação aos 

fins pessoais, mas um esforço de harmonização dos valores com as conveniências 

particulares, de harmonização do princípio dos direitos individuais com as coerções 

da vida social, econômica e científica. O intento é tão somente compensar a 

ampliação da lógica individualista pela legitimação de novas obrigações coletivas, 

visando à obtenção de um ponto de equilíbrio entre o dia de hoje e o de amanhã, 

entre o bem-estar individual e a proteção ao meio ambiente, entre o progresso 

científico e o humanismo, entre o direito de pesquisa e os direitos humanos, entre os 

imperativos científicos e os direitos dos animais, entre a liberdade de imprensa e o 

respeito ao direito das pessoas, entre a eficácia e a justiça. Não é, em nenhuma 

hipótese, a cultura heróica da abnegação pessoal que reassume o papel central; a 

responsabilidade pós-moralista é o dever desonerado da noção de sacrifício  

(LIPOVETSKY, 2005, p. 186). 
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Nota-se que este debate provoca controvérsias entre os defensores de ―éticas razoáveis‖ 

e aqueles consonantes as medidas limitativas, uma vez que o sentido de advertência, redução 

e/ou restrição relativas às práticas de consumo insere a perspectiva de balizamento entre o que 

é considerado menos ou mais impactante e a motivação dos sujeitos em colaborar. Nas 

próximas décadas a noção de abstinência, racionamento e sacrifícios de ações no âmbito 

individual serão intensificadas considerando o panorama atual de exaustão dos recursos 

naturais e inobservância da capacidade de resiliência dos ecossistemas. Este panorama tornará 

ainda mais conflituosa à questão do aumento dos padrões e níveis de consumo potencializada 

pelo surgimento de novos produtos e necessidades com possíveis quadros de escassez. 

Desta forma, o querer-dever hoje apresentado como uma possibilidade de escolha em 

colaborar com a mitigação dos impactos ambientais advindos das práticas de consumo, poderá 

se tornar um imperativo.  

 

2.5.2 Participantes do Programa Mulheres Mil, a rede de Institutos Federais e o convite 

à inclusão 

 

O Programa Mulheres mil foi instituído pela portaria ministerial nº 1.015 de 21 de julho 

de 2011, com apoio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 

Educação (SETEC), dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFS). Trata-

se de um ―convite‖ para que as mulheres em situação de vulnerabilidade possam retornar à 

escola de forma diferenciada (ensino pautado na metodologia de ―acesso, permanência e 

êxito). Este ―convite‖ pode ser considerado uma oportunidade de participação em cursos e 

apoio à geração de renda, além da troca de experiências e saberes que possam promover o 

desenvolvimento pessoal, familiar e comunitário partindo-se da valorização dos itinerários 

formativos das mulheres participantes 

Para tanto, o Programa Mulheres Mil utiliza Metodologia Específica de Acesso, 

Permanência e Êxito que privilegia temas transversais para a formação cidadã, tais 

como: elevação da autoestima, saúde, direitos e deveres da mulher, comportamento 

sustentável, cooperativismo, inclusão digital, empreendedorismo e responsabilidade 

ambiental, promovendo a inclusão produtiva, a mobilidade no mercado de trabalho e 

o pleno exercício da cidadania  (BRASIL, MDS, 2014, p.03). 

 

Esta metodologia valoriza os saberes e as trajetórias de vidas das mulheres com vistas a 

alinhar os conteúdos ministrados nos cursos com as realidades vividas em seus cotidianos.  

O acesso inclusivo representa a oportunidade para que as mulheres em condição de 

defasagem escolar possam participar das atividades do programa, além de estabelecer novas 
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sociabilidades e diálogos entre o conhecimento acadêmico e os saberes comunitários. Neste 

contexto, Eliezer Pacheco (2011, p. 05) indica que: 

 

 A Educação Profissional e Tecnológica tem pelo menos duas dimensões 

importantes, que são a dimensão da inclusão e também a da emancipação, na medida 

em que não apenas inclui a pessoa numa sociedade desigual, o que é insuficiente, 

mas lhe dá as ferramentas necessárias para que ela construa o seu itinerário de vida e 

possa se emancipar e se constituir como cidadã (Fonte: BRASIL, MULHERES MIL 

NA REDE FEDERAL CAMINHOS DA INCLUSÃO, 2011, p.05). 

 

O programa está inserido no conjunto de políticas públicas para melhoria da qualidade 

de vida das mulheres e suas comunidades, centrado em três eixos básicos: educação, 

cidadania e desenvolvimento sustentável. Foi inicialmente desenvolvido a partir da 

cooperação entre os Governos do Brasil e do Canadá por meio da Associação de Colleges 

Comunitários do Canadá (ACCC), dentre outras instituições. O projeto piloto do programa foi 

implementado em 2007 em alguns Estados das Regiões Norte e Nordeste e hoje está presente 

em várias localidades do país.  

No início de 2014, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

e o Ministério da Educação (MEC) inseriram o programa no âmbito do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria 

(Pronatec/BSM), com vistas a investir na qualificação das mulheres participantes do programa 

inclusive as beneficiárias do Programa Bolsa Família. 

Dentre os condicionantes para a participação no programa incluem situações de 

vulnerabilidade ou miserabilidade, idade superior a 16 anos e a apresentação de 

documentação. O programa tem a preocupação de valorizar as comunidades locais, para tanto 

organiza turmas pertencentes a um mesmo território em virtude de que o aspecto, 

 

Territorial presume a integração de espaços, atores sociais, mercados e políticas 

públicas. Pressupõe, ainda, a compreensão do território como lugar que possibilita o 

desenvolvimento de potencialidades individuais e coletivas e o fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários. Assim, em um território (vila, bairro, 

comunidade) marcado pela extrema pobreza é possível identificar grupos de 

mulheres que trabalham informalmente e que não têm nenhuma relação com o 

mercado de trabalho formal, mas que podem se organizar em coletivos integrados 

aos arranjos produtivos sociais e culturais locais, ou se estabelecer como micro 

empreendedoras individuais (BRASIL, MDS, 2014, p.05) 

 
Para o desenvolvimento do Programa em nível local, a instituição ofertante geralmente 

conta com o apoio das prefeituras e outras instituições interessadas em participar. A 

instituição ofertante deve ter capacidade de formar equipe específica de gestão do projeto, e 

de acompanhamento de suas discentes considerando as seguintes atribuições: 
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- Apoiar, orientar e capacitar as equipes responsáveis da rede socioassistencial, na 

perspectiva da metodologia do Programa Mulheres Mil; 

- Identificar as especificidades das mulheres integrantes, como aspectos 

educacionais, culturais, psicossociais e aqueles relativos à violência 

e à saúde, encaminhando essas mulheres às unidades do CRAS (Centro de 

Referencia e Assistência Social) para as providências cabíveis; 

- Integrar o PRONATEC/BSM Mulheres Mil aos diversos setores, estruturas e 

serviços da Instituição ofertante; 

-Viabilizar as várias etapas de estruturação e implementação do PRONATEC/BSM 

Mulheres Mil; 

-Acompanhar sistematicamente as mulheres participantes do Programa, em conjunto 

com as equipes da Assistência Social; 

- Sistematizar e desenvolver o conjunto de ações que compõem o planejamento, a 

execução, o monitoramento, a avaliação e o acompanhamento de resultados do 

Programa; 

-Sensibilizar e agregar, em ação conjunta com as equipes da rede socioassistencial 

envolvidas, novos parceiros e colaboradores, para que integrem o esforço coletivo 

do Programa; 

-Aplicar o conceito de indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão em 

todo o processo que constitui o Programa; 

-Consolidar, multiplicar e dar sustentabilidade às ações desenvolvidas no âmbito do 

PRONATEC/BSM Mulheres Mil. 

-Sociabilizar e divulgar o material didático elaborado e a produção científica gerada 

no âmbito do PRONATEC/BSM Mulheres Mil (BRASIL, MDS, 2014, p.08-09). 

 

 Na trajetória deste programa alguns obstáculos exigem atenção por parte da equipe 

gestora e seus parceiros, dentre elas a dificuldade das mulheres em sair do lar para frequentar 

a escola (mesmo que seja um dia por semana), considerando objeção do cônjuge, cuidados 

com os filhos, constrangimentos devido à defasagem escolar e falta de motivação para 

realização das atividades do curso. Por estes motivos, o Programa Mulheres Mil  desenvolveu  

variados instrumentos para identificação  de saberes dentre eles: questionário, entrevista, 

mapa da vida e portfólio. 

Merecem destaque o ―Mapa da vida‖ e o portfólio, considerando que a própria mulher 

tem a oportunidade de narrar e registrar cronologicamente a história da sua vida, valorizando  

aspectos do protagonismo de escolhas. Já o portfólio reúne os acontecimentos ligados ao 

curso ofertado. Insere as competências desenvolvidas, documentações, material publicitário e 

avaliações. 

Mesmo diante destes desafios nota-se o grande interesse das mulheres em participar, 

não somente pelo auxílio monetário, mas também pela construção de novas sociabilidades e 

aprendizado. 

Neste contexto, esta tese observa estas mulheres como agentes em processo de 

empoderamento, que mesmo não possuindo altos níveis de escolaridade podem guardar 

saberes em convergência com práticas cotidianas mais sustentáveis. Ouvi-las sugere a 
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oportunidade de colaborar com o próprio Programa Mulheres Mil, que na acolhida das 

reflexões de suas participantes poderá inserir atividades voltadas à Educação Ambiental. 

 

2.6  Da alvorada do movimento feminista ao ápice das imagens midiáticas 

 

Nesta trajetória de pesquisa a tese avançou na reflexão sobre o tema consumo, as 

questões ambientais e políticas públicas relacionadas ao consumo e as mulheres. Por 

conseguinte foi apresentado o enfoque acerca das mulheres nas instituições públicas e seu 

potencial como agente de mudanças.  

Neste contexto, este subcapítulo é de grande importância para as análises desta tese 

considerando que as trajetórias dos movimentos sociais no século XX caminharam 

paralelamente a uma revolução  no âmbito da comunicação e marketing, cuja profusão de 

imagens foram capazes de situar as práticas de consumo novas instâncias. 

Mulheres ―pioneiras‖ observaram nos processos de mudanças do vindouro século XX 

sementes capazes de mudar tanto a condição do indivíduo, quanto de sua coletividade. A 

mulher ao refletir criticamente a cerca de sua identidade e papel social precisaria vislumbrar 

horizontes de ação, seja por meio da militância, do trabalho, do consumo, ou mesmo de 

relações afetivas diferenciadas.  

Para algumas mulheres protestar era a oportunidade de mudanças de modos de vida 

subjugados e indignos, pois: 

O novo modo de produção exigia a mão-de-obra feminina por ser mais barata e mais 

―adaptada‖ a certos trabalhos  industriais (sobretudo no setor têxtil). Portanto, a 

grande massa feminina foi atirada à produção sem instrução, sem formação 

profissional, sem proteção legal, ficando sujeita ao livre-arbítrio do patrão. Além de 

tudo, teve também que sofrer a concorrência e agressividade de seus companheiros, 

na casa e no trabalho (ALAMBERT, 1986, p.16). 

 

Em contraponto, para outras mulheres abastadas os magasins de nouveautés das 

primeiras décadas do século XX representavam novos ponto de encontro, ensaiavam o desejo 

do consumo semelhante ao que vemos hoje nos Shopping Center de luxo, um agrupamento de 

mercadorias fascinantes que apresentam possibilidades de estilos de vida de prazer e beleza, 

no qual não haviam penúria nem sinal do proletariado, o mesmo proletariado que possibilitou 

com seu trabalho a manufatura de tais produtos.  

Por este motivo Ortiz (1998, p.132) afirma que ―[...] o luxo é uma necessidade dos 

grandes estados e das grandes civilizações. No entanto há momentos em que é preciso que o 

povo não o veja‖, para evitar talvez possíveis revoltas, pois o consumo de artigos luxuosos se 
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observado como função distintiva e individualizante contrapõe-se a essência coletiva dos 

movimentos sociais. 

Neste contexto, o movimento feminista pode ser considerado como um movimento 

social, baseado em arcabouço teórico que questiona o poder patriarcal e os sistemas de 

opressão das mulheres na sociedade, a fim de legitimar a ampliação dos direitos, dentre outros 

aspectos. O movimento feminista passou por diversas mudanças desde suas primeiras ações 

nos EUA e na Inglaterra, no final do século XIX.  

Considera-se que o movimento feminista passou por três grandes ondas. A ―primeira 

onda‖ refere-se às intensas atividades de mulheres pioneiras que tinham como objetivo à 

conquista do voto feminino (sufrágio), bem como a legitimação de direitos jurídicos.  

A ―segunda onda‖ do movimento feminista apresenta-se à sociedade em meados da 

década 1960, baseada na força dos anseios de liberação da mulher apropriando-se de 

discursos contrários a desigualdade e a opressão.   

A ―terceira fase‖ do movimento feminista apresenta-se em  meados da década de 1990,  

na qual estabelecido o Estado democrático abre-se a possibilidade de reflexão dos paradigmas 

relacionados ao feminismo da diferença, a ampliação dos estudos sobre gênero como 

categoria de análise. São criadas leis, políticas públicas direcionadas e organizações de apoio 

a homens e mulheres.  

Com as mudanças sociais, econômicas e culturais das primeiras décadas do século XX, 

as mulheres perceberam que necessitavam ―ganhar espaço‖ de forma diferenciada, através da 

construção de discursos e teorias estabelecidos pelas próprias mulheres, considerando que os 

espaços públicos relacionados à política, a ciência e a produção de conhecimento foram 

historicamente espaços do homem.  

Rosiska Darcy de Oliveira indica que tais dinâmicas não transitaram de uma realidade 

fundada em elementos patriarcais para outra sem conflito e tensão, pelo contrário, abriram 

caminho para a necessária crise de identidade psicossocial das mulheres. 

A convivência compartilhada do arco e do cesto, em que cada mundo guardava sua 

identidade própria, sua vivência e simbolismo, rompeu-se de maneira assimétrica. 

Industrialização e urbanização transformaram donas-de-casa não apenas em 

professora e enfermeiras, mas também em metalúrgicas, advogadas e executivas. 

Cinderela de terno e gravata ou Gata Borralheira de macacão azul, em nome da 

modernidade e da igualdade  (OLIVEIRA, 2006, p.56). 

 

 Em consonância, Ortiz (1998, p. 13) indica que ―[...] há ocasiões em que certos 

problemas se colocam para uma parcela de pessoas, mas que não possuem abrangência tal 

para se imporem à sociedade‖. Esclarece ainda que os ―pontos de ruptura‖ dificilmente são 
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datados com precisão uma vez que decorrem de elementos socioculturais anteriores, que 

provocam uma espécie de pressão rumo à possibilidade de mudanças.  

Novas extensões de diversos movimentos sociais ganharam força no século XX. No 

tocante ao movimento feminista a ―construção‖ de discursos próprios no âmbito acadêmico 

possibilitou a formulação da Teoria Feminista, arcabouço que fundamenta através dos campos 

teóricos e filosóficos um maior entendimento sobre as desigualdades entre os sexos, embora 

as questões dicotômicas ―igualdade x diferença‖, ―naturalizar x desnaturalizar‖ permaneçam 

ainda como temas polêmicos na arena de debates, em uma perspectiva de desconstrução de 

paradigmas em que simultaneamente afirma que: 

 

O primado da feminilidade como categoria de identificação política e questionando a 

natureza dessa mesma categoria, as feministas procuraram tanto construir como 

desconstruir a própria feminilidade. [...] A reivindicação das feministas de hoje 

seria, então, a asserção da igualdade de direitos para as mulheres, e o seu objetivo 

específico seria a instauração de um mundo neutro do ponto de vista de gênero 

(ERGAS, 1991, p.591-592).  

 

 

Este entendimento faz referência à ampliação do sentido de cidadania para homens e 

mulheres considerando a legitimidade de seus direitos, uma vez que as diferenças existem, 

mas não devem ser aspectos fundantes de estereótipos que aludem às raízes do preconceito, 

considerando a impossibilidade de homogeneizar de forma bipolar homens e mulheres, e que  

portanto reside neste aspecto o caráter multifacetado dos movimentos sociais. 

Pode-se afirmar que o estilo de vida americano do final do século XIX teve grande 

influência na expansão dos ideais feministas no mundo ocidental. ―[...] as décadas em torno 

da viragem do século geraram os mais eficazes movimentos feministas, assim como operários 

e socialistas, jamais vistos nos Estados Unidos‖ (COOT, In.: DUBY; PERROT,  1991, p.95). 

O mesmo autor sinalizam inclusive que a imagem da mulher americana começou a ―[...] ser 

vendida com a urbanidade e o esplendor material da produção em série da nova era‖ (Ibidem, 

p.98). Observa-se grande interesse em descobrir qual o lugar deste ―novo‖ homem e dessa 

―nova‖ mulher como agentes de um meio ambiente complexo. 

 

A ideia de modernidade, na forma mais ambiciosa, foi à afirmação de que o homem 

é o que ele faz, e que portanto, deve existir uma correspondência cada vez mais 

estreita entre a produção, tornada mais eficaz pela ciência, a tecnologia ou a 

administração, a organização da sociedade, regulada pela lei e a vida pessoal, 

animada pelo interesse, mas também pela vontade de se libertar de todas as 

opressões. [...] É a razão que anima a ciência e suas aplicações; é ela também que 

comanda a adaptação da vida às necessidades individuais ou coletivas. 

(TOURAINE, 1999, p.09). 
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A mídia surge no século XX como instância socializadora baseada nas novas 

tecnologias e meios de comunicação em massa. Apresenta-se com tamanha força e amplitude 

ao ponto de despertar estudos em diversas áreas do conhecimento com vistas a conhecer 

processos, partícipes, discursos e principalmente influências advindas de suas relações com os 

sujeitos e demais instituições.  

Desde então se abriram espaços para variados discursos contrários e favoráveis aos 

papéis das instituições midiáticas e suas influências na sociedade. Não se pode negar suas 

múltiplas faces ligadas à informação, ao entretenimento, a criação e disseminação de 

discursos, ao seu poder de identificação ligando variados tipos de produtos aos imaginários 

dos pseudos-consumidores. A televisão, o rádio, o cinema representado pelas produções de 

Hollywood produziram conteúdos para variados públicos ampliando consideravelmente o 

sentido objetivo de público alvo e posteriormente de segmentação da grande massa de 

consumidores. 

 Strinati argumenta em seu livro ―feminismo e cultura popular‖ que houve expressivo 

aumento do interesse pela representação da mulher na cultura popular no bojo dos estudos 

culturais e da sociologia da cultura, embora afirme que: 

A cultura popular e os meios de comunicação de massa trataram as questões das 

mulheres e suas representações de maneira incorreta, injusta e exploradora, no 

contexto de uma estrutura mais geral de desigualdade e opressão de gênero 

[salientando que estudos de gênero avançam no Brasil em meados da década de 

1990]. (STRINATI, 1999, p. 176). 

 

A ampliação do poder midiático participou (e participa) de todos os espaços e contextos 

conflituosos ocorridos no século XX, sejam eles ligados aos movimentos sociais, as guerras, 

as novas aspirações dos estilos de vida, aos avanços da ciência, ou mesmo diante do silêncio 

da repressão, lembrando que o silêncio guarda em si formas de expressão.  

Novos anúncios, imagens, sons, textos puderam ser manipulados de forma que cada 

espectador/consumidor pudesse concebê-las como um recado especial lembrando-lhes de 

alguma necessidade que ele próprio como sujeito não sabia que ―precisava‖, caminhos 

promissores ao consumo de novos produtos e serviços. 

A profusão de imagens e representações encontraram campo fértil na ampliação da 

mídia como instância socializadora, porque foram e são habilidosamente construídas a partir 

das raízes dos estereótipos relacionados às mulheres ou mesmo repaginando-os apropriando-

se de novos discursos de renovação. Neste processo é necessário considerar o sujeito não 

como ser passivo, uma massa homogênea receptora, mas como sujeitos partícipes de 
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trajetórias históricas. Fato que neste contexto ―[...] constroem-se assim as representações 

imaginárias sobre as mulheres, sua função, seu papel social e de tal modo se reiteram tais 

imagens que elas se solidificam historicamente, a ponto de reproduzirem-se, também nos 

discursos femininos‖ (CARVALHO, 2012, p.106), de modo que: 

 

Existe uma necessidade contínua de reconstruir o ―senso comum‖ ou a forma de 

compreensão que cria o substrato das imagens e sentidos, sem o qual nenhuma 

coletividade pode operar. Do mesmo modo, nossas coletividades hoje não poderiam 

funcionar se não se criassem representações sociais baseadas no tronco das teorias e 

ideologias que elas transformam em realidades compartilhadas, relacionadas com as 

interações entre pessoas que, então passam a construir uma categoria de fenômenos 

à parte. E a característica específica dessas representações é precisamente a de que 

elas ―corporificam ideias‖ em experiências coletivas e interações de 

comportamentos (MOSCOVICI, 2003, p. 48). 

 

Neste bojo parecem surgir diversas ―sociedades‖ constituintes do cotidiano: Sociedade 

do consumo, da informação, do lazer, do bem-estar, na qual o sentido de tempo, espaço e 

relações sociais passam por mudanças marcantes. Cabe lembrar que em novos contextos 

socioeconômicos e culturais o consumo ganha status de cultura, as produções 

cinematográficas de Hollywood, bem como novos ritmos musicais colaboraram na construção 

de novas representações culturais.  O avanço da tecnologia e a flexibilização de informações, 

imagens, sons em diversas extensões e tipos de arquivo para variados tipos de mídias formam 

uma cultura de consumo, atrelada aos novos estilos de vida que influenciaram inclusive 

padrões de estética feminina como pode-se observar na figura 58: 

 

 

 

 

 

Figura 58 – Variância de padrões estéticos  que 

influenciaram o cotidiano das mulheres. Fonte 

http:<//blogdachickitabakana.blogspot.com.br/2011/08/bele

za-os-padroes-do-ultimos-70-anos.html>. Acesso em 17 nov. 

2013. 

 

http://blogdachickitabakana.blogspot.com.br/2011/08/beleza-os-padroes-do-ultimos-70-anos.html
http://blogdachickitabakana.blogspot.com.br/2011/08/beleza-os-padroes-do-ultimos-70-anos.html
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Featherstone (1995) e Baudrillard (1995) sinalizam o ―fim do social‖ em detrimento da 

―cultura de representação‖, em que a sociedade se converte em uma imagem projetada da vida 

social ideal, marcada inclusive pelo ―fim da arte‖, visto que a cultura de consumo também se 

incorporou a criação artística, a exemplo da pop art 
26

 que observa possibilidades de 

eletrodomésticos, objetos e propagandas integrarem uma nova concepção artística em que a 

mulher merece destaque. 

 

 

 

É pertinente distinguir os materiais imagéticos da imprensa feminista, e da imprensa 

feminina. A linha feminista tinha conhecimento de que a produção teórica da academia seria 

difícil de ser popularizada, desta forma necessitariam de veículos midiáticos que pudessem 

apresentar tais conteúdos de forma diluída, para facilitar a compreensão.  

Este contexto conflituoso é discutido por Farrell em seus estudos relacionados à revista 

Ms. Magazine, ―[...] para algumas militantes do movimento feminista, o nascimento da revista 

selou a maioridade do movimento. Para outras, sinalizou a rendição do feminismo ao mais 

puro comércio‖ (2004, p. 13) e também a conflitante mistura de mensagens publicitárias e 

representações, nas quais é possível observar anúncios retratando a importância da liberação 

da mulher em contraste com textos e propagandas indicadas às prendas do lar. 

Nota-se um processo de retroalimentação de antigos pressupostos por vezes 

questionados pela Teoria Feminista, que circunscrevem as mulheres nos contextos ligados ao 

privado, ao lar, a sexualidade, a maternidade, ao cuidado com o corpo cultivando a 

feminilidade como ―recurso‖ da chamada cultura feminina, ―[...] esse microcosmo é além 

disso, o núcleo mais ativo da cultura de massa, com sua incitação intensiva a imitação, ao 

consumo, à conduta‖ (MORIN, 1969, p.149). 

______________ 
26 

 Movimento artístico da década de 50 fomentado nos EUA e Inglaterra onde a símbolos da cultura de massa e 

do consumismo são incorporados nas obras de arte, destacando como grande nome Andy Warhol. 

 

Figuras 59 a 62- Filmes, propagandas, produções de pop art inserem as 

imagens de homens e mulheres e contextos de consumo. Fonte: 

www.google.com.br. Acesso em 17 nov. 2013. 
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Desta maneira, a questão entre a vida doméstica e privada  ainda merece destaque nas 

análises  sobre a emancipação da mulher uma vez que tanto nos produtos midiáticos quanto 

nas reflexões acadêmicas o tema provoca polêmicas entre os pesquisadores. Virgindade, 

contracepção, acesso a melhores postos de trabalho em detrimento a vida doméstica, ainda se 

configuravam como fortes paradigmas, uma vez que análises realizadas em contextos de 

mulheres de classe alta, brancas e escolarizadas, eram dissonantes das realidades e 

especificidades de várias outras mulheres.  

Para Edgar Morin a feminilidade (como categoria socialmente construída) substituiu o 

feminismo, referindo-se a valorização dos aspectos da chamada ―cultura feminina‖ que 

apresenta o reforço cíclico da representação da mulher no ambiente privado, no qual segundo 

Morin (1969, p.149) ―[...] o lar, o bem-estar, a moda, o erotismo, são setores em que a cultura 

feminina é essencialmente prática‖, e por este motivo interessante para divulgação destinada 

às mulheres. 

A casa, o bem-estar, de outro lado, a sedução, o amor, são de fato, os dois grandes 

temas identificadores da cultura de massa, mas é na imprensa feminina que esses 

temas se comunicam estreitamente com a vida prática: conselhos, receitas, figurinos-

modelos, bons endereços, correio sentimental, orientam e guiam o saber-viver 

cotidiano (MORIN, 1969, p. 146). 

 

 

Em contraponto, na ebulição dos manifestos, mulheres saíram às ruas pregando o amor 

livre e queimando sutiãs (figura 63), o próprio movimento não apresentava homogeneidade de 

discursos uma vez que para algumas mulheres pleitear a igualdade era negar as diferenças 

entre homem e mulher, para outras a igualdade seria o único caminho para uma sociedade 

mais igualitária, uma vez que os papéis de homens e mulheres são construídos socialmente.  

A publicidade acompanhou a dinâmica das reivindicações feministas e também 

propuseram igualdade de direitos e acesso aos bens de consumo que simbolicamente aludiam 

ao sentido de liberdade e a cosmologia masculina, a exemplo dos carros e dos cigarros (figura 

64).  
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O anúncio de carro da figura 64 apresenta um exemplo típico de rotinas de homens e 

mulheres da classe média brasileira, com destaque para a rotina cansativa das mulheres em 

detrimento a dos homens (―de manhã vai ao trabalho e volta à noite‖) enquanto a mulher: 

 

[Ela]  leva as crianças à escola, vai à feira, vai ao cabeleireiro, vai buscar mamãe, 

busca as crianças da escola, busca os sobrinhos para brincarem com as crianças que 

voltaram da escola, vai à costureira, leva mamãe para casa, vai fazer compras na 

cidade, devolve os sobrinhos, vai visitar as amigas, vai ver como titia Celina está 

passando, volta à casa de uma amiga para apanhar a bolsa que tinha esquecido, etc, 

etc, etc. Não é justo que ela tenha um Volkswagen só para ela? 

(<http://historiadapublicidade.blogspot.com.br/2009/01/propagandas-antigas-de-

fusca.html>. Acesso em 24 jul. 2014). 

 

 

Mesmo com objetivos mercadológicos a publicidade e seus materiais midiáticos 

apresentam contextos para reflexão tanto expressando a necessidade de repensar os papéis da 

mulher na sociedade, quanto de reafirmar estereótipos e representações da mulher como 

objeto sexual, agente doméstica, frívola ou consumista. 

No âmbito destas dinâmicas não se pode esquecer que os avanços da ciência foram 

capazes de mudar radicalmente vários aspectos sociais, econômicos e culturais.  A indústria 

que mudou os modos de produção e multiplicou consideravelmente a fabricação de produtos 

em massa, em meados do século XX já dispunha de variedades de materiais como plásticos: 

poliéster (1932), Cloreto de Polivinila (PVC- 1933), Náilon (1938), Tereftalato de Polietileno 

(PET-1941), Teflon (1941), o que permitia a criação ilimitada de ―novas soluções‖ para os 

problemas cotidianos.  

Figura 63- Movimento feminista, 

mulheres queimam sutiã.   

Fonte: 

<http://nucleogenerosb.blogspot.com.

br/2009/06/pedofilia-e-

machismo.html> Acesso em 24 jul. 

2014. 

Figura  64 - Publicidade de carro 

questiona papéis sociais.  

Fonte: 

http://historiadapublicidade.blogspot.co

m.br/2009/01/propagandas-antigas-de-

fusca.html. Acesso em 24 jul. 2014. 

 

http://historiadapublicidade.blogspot.com.br/2009/01/propagandas-antigas-de-fusca.html
http://historiadapublicidade.blogspot.com.br/2009/01/propagandas-antigas-de-fusca.html
http://nucleogenerosb.blogspot.com.br/2009/06/pedofilia-e-machismo.html
http://nucleogenerosb.blogspot.com.br/2009/06/pedofilia-e-machismo.html
http://nucleogenerosb.blogspot.com.br/2009/06/pedofilia-e-machismo.html
http://historiadapublicidade.blogspot.com.br/2009/01/propagandas-antigas-de-fusca.html
http://historiadapublicidade.blogspot.com.br/2009/01/propagandas-antigas-de-fusca.html
http://historiadapublicidade.blogspot.com.br/2009/01/propagandas-antigas-de-fusca.html
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Os eletrodomésticos e outras ―modernas máquinas‖ inseriam-se na rotina dos postos de 

trabalho e nas residências com promessas de otimizar o tempo e liberar homens e mulheres de 

suas árduas rotinas.  Serviços domésticos aparecem suavizados através do apelo ―moderno‖ 

dos novos eletrodomésticos que poderiam facilitar a vida da mulher, concedendo-lhe mais 

tempo para cuidar de si (ainda que para o marido), tempo para conversar, fazer compras com 

as amigas e talvez esquecer assuntos ―pesados‖ dos quais algumas correntes feministas faziam 

questão de proclamar nas ruas e na academia.   

Coot (In.: DUBY; PERROT, 1991, p. 98) indica que a publicidade ainda na década de 

1920  esforça-se para unir a ―ciência‖ e o sentido de ―progresso ao serviço do consumidor‖. O 

sistema de crédito parcelado pode ser considerado também como um dos grandes 

fomentadores das novas práticas de consumo. Mas estes avanços não estavam ao alcance de 

todas as mulheres. 

Nos anos 20 e 30 mulheres que trabalhavam  nas plantações de tabaco em Durham, 

Carolina do Norte, por exemplo, lavavam a roupa das suas famílias em bacias no 

pátio, utilizavam latrinas  fora de casa e cozinhavam em fogões de lenha ou a 

petróleo, enquanto as revistas de boa qualidade gráfica mostravam donas de casa 

libertas dos trabalhos penosos graças às ‗criadas elétricas‘ (COOT, In.: DUBY; 

PERROT,  1991, p. 96). 

 

Operárias continuavam com suas triplas jornadas de trabalho no lar e nas fábricas, 

juntamente às múltiplas problemáticas de mulheres cuja vida eram tão diferentes, mas não tão 

belas e interessantes como as vidas reluzentes das cover-girls  e pin-ups das capas de revistas. 

Muitos anúncios indicavam também imagens de submissão das mulheres, como pode ser 

observados na figuras 67 e 68. 

      

 

 

 

 

 

Figura 66- Revista 

chamada “Vida 

Doméstica”.  

Fontes:  

Revista Vida 

Doméstica- 

<http://www.marcosa

bino.com/blog/?s=dici

onario+da+moda&pa

ged=2>. Acesso em 12 

ago. 2014. 

Figuras 67 e 68 - Estereótipos de inferioridade 

em relação à mulher. 

Fontes:  

http://www.propagandashistoricas.com.br/2014/

01/dez-propagandas-historicas-machistas.htm. 

Acesso em 12 ago. 2014. 

Figura 65- Pin-Up. 

Fonte: 

https://www.google.co

m.br/search?q=image

ns+pin+up+antigas&e

spv=2&biw=. Acesso 

em 05 fev. 2015. 

 

http://www.marcosabino.com/blog/?s=dicionario+da+moda&paged=2
http://www.marcosabino.com/blog/?s=dicionario+da+moda&paged=2
http://www.marcosabino.com/blog/?s=dicionario+da+moda&paged=2
http://www.marcosabino.com/blog/?s=dicionario+da+moda&paged=2
http://www.propagandashistoricas.com.br/2014/01/dez-propagandas-historicas-machistas.htm
http://www.propagandashistoricas.com.br/2014/01/dez-propagandas-historicas-machistas.htm
https://www.google.com.br/search?q=imagens+pin+up+antigas&espv=2&biw
https://www.google.com.br/search?q=imagens+pin+up+antigas&espv=2&biw
https://www.google.com.br/search?q=imagens+pin+up+antigas&espv=2&biw
https://www.google.com.br/search?q=imagens+pin+up+antigas&espv=2&biw


136 

A valorização dos cuidados com o corpo, a estética, a saúde e longevidade aliados a 

ampliação e acesso a intervenções cirúrgicas abriram espaço para novas formas de consumo 

que ultrapassam o limite da superficialidade externa do corpo, inserindo novos ―materiais 

artificiais‖ a organicidade corpo tornando-os partes constituintes. 

A mulher pode imaginar-se mais livre quanto à sexualidade e a escolha em relação à 

maternidade. Pode avançar tanto nas descobertas do mundo público do mercado de trabalho e 

das novas relações, quanto na perspectiva íntima de seu próprio corpo, metaforicamente as 

mulheres que antes queimaram sutiãs começavam a se render as intervenções cirúrgicas 

estéticas.  

Desta forma, apesar do culto contemporâneo à magreza e a juventude, abriu-se espaço 

também para a valorização das diferenças estéticas referentes ao peso e aparência e étnicas 

(cor da pele, raça), a exemplo das figuras 69 a 71 que estampam os encartes de lojas de 

departamentos: 

 

 

 

 

Pode-se inclusive questionar até que ponto representações femininas consideradas 

contrárias ao sentido libertador proposto pelo feminismo poderiam macular identidades 

coletivas de valorização da mulher em sua racionalidade. Representações da mulher como 

objeto sexual, consumidora compulsiva, gastadora do dinheiro do marido, ou como super-

mulher que dá conta de jornadas intermináveis de trabalho fora e dentro de casa não estariam 

fortalecendo estereótipos?  

 

A imagem pública das revistas e anúncios de televisão destina-se a vender máquinas 

de lavar, misturas de bolos, desodorantes, detergentes, cremes rejuvenescedores, 

tinturas de cabelo. Mas a forma dessa imagem, pela qual firmas gastam milhões de 

dólares em tempo de televisão e espaço publicitário, provém do seguinte: mulher 

americana ignora quem seja. Está precisando terrivelmente de um novo ideal que a 

ajude a encontrar sua identidade. Os pesquisadores vivem dizendo aos anunciantes 

que ela é tão insegura que espera de sua brilhante imagem pública a solução de cada 

detalhe do cotidiano (FRIEDAN, 1971, p.64). 

Figura 69 a 71- A diversidade estética e étnica está em alta. 

Fonte: encarte das lojas Caedu e Marisa, 2013 



137 

 

Mesmo diante da necessidade de rever aspectos ligados ao determinismo biológico que 

influenciam construções de papéis sociais, observamos esforços antagônicos cotidianamente, 

a exemplo da figuras 72, 73 e74 que aproxima a figura masculina ao lazer do churrasco e as 

carnes, enquanto a mulher apresenta oferta de legumes, frutas e realizando atividade 

doméstica. Alguns anúncios até procuram inserir a imagem do homem nas atividades 

domésticas  (figura 74), mas geralmente adentram o âmbito das mensagens ambíguas que 

aludem a aspectos sexuais para chamar atenção das consumidoras, como pode ser observado a 

seguir no diálogo ―as preliminares são importantes para mim‖. 

            

 

 

 

 

 

Pode-se observar nos anúncios publicitários atuais (figuras 73 e 75) a mulher continua o 

centro principal das atividades do lar: lavando, passando, cozinhando. Na figura 75, a seguir  

apenas uma  oferta de barbeador elétrico é apresentado por um homem.  

 

Figuras 72 e 73 – Encartes de supermercado 

reforçam divisão de atividades entre homens e 

mulheres. Fonte: Encarte Supermercado 

G.Barbosa , 2013. 

Figura 74 – Campanha de 

produtos de limpeza. Fonte: 

www.vanish.com.br. 
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Já em relação aos homens o conteúdo geralmente enaltece a masculinidade e o poder  

como referência (figura 76). 

 

         

 

 

Torna-se difícil ao consumidor agir de forma racional diante dos apelos mercadológicos 

que em todo momento reforçam aspectos sexuais, ligados aos sentimentos e desejos. É 

importante notar que a diferenciação do consumo em relação ao gênero (feminino e 

masculino) é uma construção social. A citação a seguir indica o fortalecimento do discurso de 

valorização da masculinidade ligada ao consumo, apresentado no encarte ―guia do homem 

absoluto‖ (figura 76). 

 

Figura 76 – O encarte apresenta acessórios para 

 “o homem absoluto”. Fonte: Encarte O boticário, 2013. 

Figura 75 – Encarte evidencia a presença 

feminina nas atividades domésticas. Fonte: 

Encarte Supermercado G.Barbosa, 2013. 
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Guia do homem absoluto.  Atitudes simples e práticas trazem sofisticação para o dia 

a dia do homem absoluto por essência, que gosta de se destacar e ser referência. [...] 

Um relógio imponente é item indispensável para homens bem-sucedidos.  [...] Vá de 

bike, a atitude sustentável está em alta. Portanto, que tal deixar o carro em casa para 

ir ao trabalho de bicicleta alguns dias? Além de ajudar o planeta você se exercita. 

Uma homenagem ao homem único que influencia todos ao redor e deixa o seu 

legado de sofisticação e masculinidade por onde passa. Assim é Malbec [o produto] 

absoluto, nova fragrância de o Boticário [empresa], criada para celebrar o dia do 

homem (Fonte: Encarte O boticário, 2013). 

 

Em relação à tutela do consumo para outros membros da família, observa-se que são 

presentes em publicidades de serviços destinados às mulheres palavras como cuidado, carinho 

proteção e ―gravidez premiada‖, como apresenta a figura 77. 

 

 

 

 

 

 

Observe ainda o que diz a publicidade sobre os serviços oferecidos: 
 

É um plano no qual você acumula recursos que se transformarão em fonte de renda 

para uma aposentadoria tranquila no futuro. Além disso, você pode contratar 

coberturas para garantir, desde já, a proteção da sua família.  Além  do carinho, de 

incentivo e proteção, seu filho precisa de uma boa educação. Para isso, o crescer 

[plano especial]  possibilita acumular recursos por meio de depósitos programados 

ou eventuais, permitindo que seu filho complete os estudos (Fonte: Folheto da Caixa 

Econômica Federal, 2013). 
 

Produtos e ambientes comerciais (lojas e shoppings) criaram uma série de mudanças 

para atrair as mulheres e a família para compras. Os shoppings center oferecem carrinhos de 

bebês para empréstimo, os banheiros oferecem opções: familiar, masculino, feminino, 

Figura 77- Serviços direcionados para mulheres incluem também a 

família. http://www.caixaseguros.com.br/portal/site/LojaOnline. 

Acesso: 17 nov. 2013. 

http://www.caixaseguros.com.br/portal/site/LojaOnline
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cadeirante e fraldário (figura 80 a 81). Itens para limpeza, vitaminas... todo um mundo de 

coisas tem como foco o cotidiano das mulheres. 

 

 

 

 

 

 

Diante do exposto percebe-se que as estratégias de marketing possuem papel de 

destaque no âmbito das práticas de consumo das mulheres. Seja no reforço aos papéis 

tradicionalmente desempenhados pelas mulheres (estereótipos da mãe, cuidadora, mulher 

sensual) ou na criação de mensagens que unificam empoderamento e escolhas de consumo. 

Contrastam assim abordagens ligadas a antigos e novos papéis que projetam na mulher 

consumidora variados desejos de consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 80 e 81 – Novos tipos de banheiros e 

empréstimos de carrinhos de bebê são novidades 

atrativas em pontos comerciais. Fonte: Siqueira, 

2013. 

Figura 79– Vitaminas 

especiais para a 

mulher trabalhadora. 

Fonte: Siqueira, 2013. 

Figura 78 – Pá e 

vassoura com  novo 

design embelezam o 

serviço doméstico.Fonte: 

Siqueira, 2013. 



141 

 

 

 



142 

3. TECENDO DISCURSOS: O EXERCÍCIO SINGULAR DA 

PERCEPÇÃO DE SI MESMA 

 

 

 

 
 

Este capítulo apresenta os dados referentes às mulheres participantes deste estudo. Estes 

―discursos‖ foram coletados por meio da aplicação dos instrumentos de coleta de dados, 

analisados de acordo com a metodologia de Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1977). 

Por conseguinte, foi possível obter também o viés quantitativo dos dados com vistas a 

propiciar a análises comparativas entre as amostras. 

As análises não foram divididas por campi por não apresentarem aspectos de 

diferenciação que justificassem análises separadas por campus, com ressalva apenas para 

algumas questões como o acesso ao shopping center (em relação às mulheres que residem em 

Aracaju) e alguns aspectos como fornecimento de água. 

Primeiro estão alocados os dados referentes às mulheres participantes do Programa 

Mulheres Mil (Amostra ―A‖). Posteriormente estão organizados os dados da amostra ―B‖ 

composta por servidoras do IFS. Já o subcapítulo ―mulheres consonâncias e dissonâncias‖ 

apresenta as nuances de aspectos importantes das duas amostras. 

Falar de si mesmo é um exercício que muitas pessoas apreciam como forma de 

expressar o momento biográfico que estão vivenciando. Outras pessoas preferem silenciarem-

se ou têm dificuldade de mirar o olhar para si mesmo, que não é apenas aquela figura que se 

apresenta todos os dias diante do espelho, mas para além desta. 

Neste contexto, escrever sobre si próprio, ainda que sejam curtas respostas ou frases é 

um desafio porque exige um segundo processo: o de organização das ideias e escolha das 

palavras.  Assim, a percepção de si mesma pode revelar aspectos relativos à autoestima, a 

forma como constrói as imagens de si mesmo em diálogos com as relações de outridade. São 

esboços instantâneos (snapshop) de sua situação biográfica. 

Na trajetória deste capítulo pode-se observar duas esferas de práticas de consumo 

distintas (da amostra ―A‖ e ―B‖), construídas através dos diferentes itinerários formativos 

destas mulheres, nos quais já se pode perceber a influência da percepção que as mulheres têm 

de si mesmas, da  renda,  do nível de escolaridade e organização das rotinas em torno do 

trabalho. 

E a mulher –sujeito não é uma deusa ou uma estátua, 

mas um ser humano que cria (dificilmente) as relações 

entre seus papéis sociais, dos quais ela não pode se 

desfazer, [...] que gera reconhecimento de si que está no 

centro da construção de si  (TOURAINE, 2007, p.51). 
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Esta leitura é um convite para adentrarmos no cotidiano destas mulheres a fim de 

conhecermos um pouco do que pensam sobre si mesmas e suas práticas de consumo. Este é o 

caminho para que possamos avançar no entendimento de como apresentam-se suas  práticas 

de consumo diante do desafio da sustentabilidade.  

 

3.1 Com a palavra Mulheres “Mil” 

 

3.1.1 Perfil  e acesso a informação 

 

As mulheres participantes do estudo em sua maioria (40,80%) encontram-se na faixa 

etária entre 26 e 36 anos de idade, sendo expressivo também a faixa etária entre 17 e 25 anos 

(26,84%) e 37 a 50 anos de idade (23,54%). Grande parte é casada (48,28%) embora algumas 

denominaram-se ―solteiras‖ mesmo compartilhando relacionamento estável, esta postura 

deve-se a valorização do casamento no ―papel passado‖ ou em cerimônia religiosa como 

forma de ―regularizar‖ a situação afetiva. As representações ligadas ao casamento, à gestação, 

ao cuidado e à família fizeram-se presentes nas declarações das mulheres, inclusive como 

forma de expressar  alegria e também infelicidade (para aquelas mulheres cujas experiências 

representam a memória de lembranças tristes). 

Este é um aspecto central para construção do cosmo de interesses pelos quais as 

mulheres organizam suas práticas de consumo. Aspectos ligados à opção religiosa também 

reforçam estas representações, quanto questionadas sobre a participação em grupos 

comunitários a maioria (65,51%) indicaram grupos ligados às religiões católica ou evangélica, 

sendo que apenas uma mulher indicou participação ―Em associação de Catadoras de 

Castanhas‖. 

Em relação aos filhos, 62,64% das mulheres possuem dentre 1 a 3 filhos, enquanto 

12,06% possuem entre 4 a 6 filhos, e 2,29% indicaram possuir entre 7 a 9 filhos, o que influi 

de forma expressiva no aporte e gestão dos recursos e práticas de consumo no lar. 

A percepção e o exercício de refletir sobre si mesma e seus papéis em relações de 

outridade, contextos familiares, comunitários, locais e globais é o primeiro passo para a 

sensibilização sobre várias problemáticas que podem motivar mudanças positivas inclusive no 

âmbito socioambiental. Percebe-se que a maioria das mulheres gostaria de mudar em si 

mesmas aspectos relacionados às características comportamentais, qualificadores e 

sentimentais e também aspectos relativos à aparência física. 
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Dentre as citações que motivam para mudança surgem o desejo de vencer ―a 

ignorância‖, ―ser menos bruta‖, ―menos ignorante‖, o estresse, a necessidade de ―levantar a 

estima‖, ter paciência, ser menos ―explosiva‖, ―aprender a gostar de si mesma‖, controlar a 

raiva, o ciúmes, e o nervosismo. Desta forma ―ser tranqüila‖ é um desejo latente destas 

mulheres cujas maiores preocupações surgem da parte dos filhos e familiares e fazem 

correlação direta com as contingências de manter o sustento do lar e ter acesso a uma boa 

qualidade de vida
27

  (inseridos nos aspectos situacionais e contextuais - tabela 07). 

 

Tabela 07- Aspectos que as mulheres gostariam de melhorar em si mesmas. 

                         
                               Fonte: Siqueira 2014.   

                              OBS.: as mulheres puderam citar mais de um aspecto. 

 

Dentre os discursos escritos pode-se destacar alguns desejos de mudanças para si mesmas: 

 

―Gostar de mim e vestir melhor‖ -M.Mil, n.24. 

―Quero ser mais forte emocionalmente‖ – M. Mil, n.27. 

 ―Meus sentimentos e minhas unhas‖ – M.Mil, n.31. 

―Ter mais paciência com as pessoas‖ - M.Mil, n.45. 

―Parar de ser bruta‖- M.Mil, n.55. 

―Meu gênio porque sou explosiva‖ - M.Mil, n.71. 

―Ser mais humilde‖ - M.Mil, n.130. 

 

 

 

 

 

______________ 
27  

Qualidade de vida envolve critérios de acesso à educação, poder de compra, habitação, saneamento básico 

dentre outros aspectos relacionados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). ―É uma concepção que envolve 

parâmetros das áreas de saúde, arquitetura, urbanismo, lazer, gastronomia, esportes, educação, meio ambiente, 

segurança pública e privada, entretenimento, novas tecnologias e tudo o que se relacione com o ser humano, sua 

cultura e seu meio. Fonte:< http://each.uspnet.usp.br/edicoes-each/qualidade_vida.pdf>. Acesso em: 17 fev. 

2015. A saber, dados coletados nesta pesquisa indicam que 93,10% das mulheres possuem água encanada em 

seus lares, 91,95% possuem coleta de lixo, sendo que 5,74% ainda não possuem coleta de lixo em seus bairros. 

http://each.uspnet.usp.br/edicoes-each/qualidade_vida.pdf
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Além dos aspectos comportamentais e sentimentais os aspectos físicos foram os mais 

citados pelas mulheres sendo presente o desejo de melhorar a aparência dos cabelos, barriga e 

seios. Perder peso configura-se como um grande desejo correlacionando-se também com a 

preocupação com a saúde (palavra citada por várias mulheres). Neste âmbito ―físico‖ 

destacam-se algumas pérolas extraídas dos discursos: 

 
[queria melhorar...] ―Meus peitos‖- M.Mil, n. 26. 

―Meu umbigo‖- M.Mil, n.73. 

―Emagrecer alguns quilos‖- M.Mil, n.107. 

―Ficar mais jovem‖- M.Mil, n.138. 

―Ser bonita‖- M.Mil, n.109. 

 

Assim, observamos posicionamentos que vão desde a preocupação com o próprio 

umbigo até a falta d‘água e a camada de ozônio (correlacionando com a tabela 10).  Outro 

aspecto importante refere-se a explanação de duas mulheres que consideraram a casa como 

parte de si mesmas. Ao serem questionadas sobre o que gostariam de melhorar em si mesmas, 

citaram:  

 
―Reforma do teto, da calçada e banheiro‖ – M. Mil, n.16. 

―Minha casa‖- M.Mil, n. 156 

 

Estas percepções encontram repouso no sentido de importância da casa na construção 

do imaginário destas mulheres, o que Bachelard soube adornar com tamanha sutileza no livro 

―A poética do espaço‖: 

 
Não apenas as nossas lembranças, mas também os nossos esquecimentos estão aí 

"alojados". Nosso inconsciente está "alojado". Nossa alma é uma morada. E quando 

nos lembramos das "casas", dos "aposentos", aprendemos a "morar" em nós 

mesmos. Vemos logo que as imagens da casa seguem nos dois sentidos: estão em 

nós assim como nós estamos nelas (BACHELARD, 1978, p.197). 

 

Pois a casa é nosso canto do mundo. Ela é, como se diz freqüentemente, nosso 

primeiro universo. É um verdadeiro cosmos. Um cosmos em toda a acepção  do 

termo (BACHELARD, 1978, p.200). 

 

 

Assim é compreensível que para algumas mulheres mudanças em si mesmas 

representem mudanças em seus lares. 

Por conseguinte, o desejo de aprender a ler e continuar os estudos também se fez 

presente nos discursos, visto que as mulheres estabelecem ligação direta com a ampliação da 

autonomia e acesso ao mundo do trabalho formal (com carteira assinada), como indica a 

resposta a seguir: 
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[queria melhorar...] ―Aprender a ler para saber das coisas, assim posso trabalhar – M.Mil, n.27. 

 

Em relação aos hábitos de consumo apenas duas mulheres indicaram o consumismo 

como um aspecto que gostariam de mudar em si mesmas, ―fazer menos dívidas ou seja 

consumir menos‖- M.Mil, n.121. 

Surgem também outros discursos cujas mulheres encontram-se plenamente satisfeitas 

consigo mesmas. Cerca de 11,49% das mulheres  não desejam mudar aspecto algum, 

indicando firmeza em suas opiniões: 

 

―Me gosto assim mesmo‖- M.Mil, n. 61. 

―Sou linda‖- M.Mil, 124. 

―Eu to ótima‖- M.Mil, 81. 

―Eu me amo‖- M.Mil, 126. 

 

Uma participante (M.Mil, n.85) estabeleceu conexões  encadeadas  entre as questões 

39,40 e 43 indicando reforço da ideia central de seu discurso, no qual a insegurança e o medo 

possuem relevância em sua condição biográfica diante da possibilidade de estar grávida. 

Percebe-se que há um reforço inclusive em relação à possível imagem que os outros fazem 

delas, como indica o quadro 07: 

 
Quadro 07- Reforço de ideias nos discursos. 

 

 
                             Fonte: Siqueira, 2014.  

 

Esta questão apresenta o quanto às mulheres são suscetíveis a opinião das outras 

pessoas, influenciando inclusive suas motivações para a mudança. Por vezes o que as 

mulheres sinalizaram como desejo de mudança liga-se com o conceito (imaginativo) do que 

os outros pensam delas. 
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Em relação às qualidades, algumas mulheres tiveram dificuldade de autoperceberem 

aspectos positivos em relação a si mesma (6,89%), mas a grande maioria indicou várias 

qualidade, em contraponto daquelas que ao invés de qualidades citaram aspectos negativos ou 

―neutros‖, como indica a tabela 08: 

Tabela 08- Principais  qualidades pessoais  citadas pelas mulheres (M.Mil). 

 
                         OBS.: As mulheres puderam citar mais de uma  qualidade. 

  Fonte: Siqueira, 2014.  

 

Diariamente diante do espelho refletimos sobre composições de estilos de acordo com a 

imagem que achamos mais adequada para as atividades do dia. Existe assim um exercício 

íntimo mentalístico que aduz ao desejo de criar uma imagem agradável para si e para os 

outros,  como proposto por Santos: 

 

A identidade enquanto característica singular de um indivíduo que o distingue 

inequivocamente de outro, implica, paradoxalmente, uma dualidade. A identidade 

pessoal (ou a identidade para si) e a identidade para os outros. Esta aparente 

dualidade é inseparável, uma vez que a identidade pessoal tem de ser reconhecida e 

confirmada pelos outros. Por outro lado, este processo não é estável, nem linear. 

Pelo contrário, apresenta-se complexo e dinâmico, na medida em que, em primeiro 

lugar, cada um de nós pode recusar esta identificação e definir-se de outra forma, e, 

em segundo lugar, sendo um processo construído socialmente, muda de acordo com 

as mutações sociais a que os grupos de referência e de pertença a que estamos 

ligados constituindo-se como elementos marcantes no processo de negociação 

identitária vão alterando as nossas expectativas e conjunto de valores que nos 

influenciam, propondo novas configurações identitárias (SANTOS, C.C 2011, p. 09 

Disponível em:  
http://www.academia.edu/1920046/Profiss%C3%B5es_e_Identidades_Profissionais. 

Acesso em: 11 fev. 2015). 

http://www.academia.edu/1920046/Profiss%C3%B5es_e_Identidades_Profissionais
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Estas mulheres que hoje são as personagens principais de seus ―selfies‖ enviados com 

precisão jornalística para redes sociais informam que estas desejam experimentar e captar 

tudo a seu redor como forma de ir a encontro de novos caminhos e realização de pequenos 

desejos fazendo de suas vidas uma espécie de novela, da qual se autopercebem como 

protagonistas (figura 82). Dentre as participantes, 90,80% afirmaram gostar de si mesmas 

observando aspectos positivos relacionados à estima.  60,34% se autoclassificaram vaidosas, 

enquanto 24,72% indicaram ser vaidosas apenas ―às vezes‖, considerando que mesmo com a 

valorização dos cuidados com a aparência algumas mulheres preferem não sinalizar a vaidade 

como uma qualidade (13,22%). A figura 82 a seguir apresenta algumas pérolas que aludem a 

autopercepção de si mesmas: 

 

 

 

 

 Touraine (2006, p.51) esclarece que ―[..] ser uma mulher para si, construir-se como 

uma mulher é, pelo contrário, transformar essa mulher para o outro em mulher para si. Mas 

não deve haver ruptura completa entre as duas [...]‖. O autor completa ainda que: 

 

As mulheres colocam-se face a si mesmas. O seu olhar percebe e avalia o que elas 

são, que é em grande parte o que delas se fez a partir da sua consciência e daquilo 

que elas querem ser. Esta atitude não é de todo narcisista. Pelo contrário, elas fixam-

se objetivos e julgam o caminho que percorreram para os atingir ou, contrariamente, 

a sua impotência para deles se aproximar. O que elas constroem não é uma  mas 

uma rede de relações e de intenções (TOURAINE, 2006, p.59). 

 

 

Muitas vezes esta imagem criada do que se pensa que as outras pessoas acham podem 

reforçar pensamentos prejudiciais à estima e podem até não condizer com a realidade. 

 

Figura 82- Qualidades citadas pelas mulheres (M. Mil). 

Fonte: Questionários da pesquisa, 2014. 
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―Estou sempre afastada das pessoas que não me vêem com bons olhos‖- M.Mil, n.165. 

 

 

Com base nestas explanações foi possível organizar uma tabela indicativa sobre ―o que 

você acha que as pessoas pensam de você?  

 

Tabela 09- O que você acha que as pessoas pensam de você? 

 

                                                                                                                                                                                                                     
                 Fonte: Siqueira, 2014. 

 

Durante os trabalhos de campo pode-se observar que o assunto corrente entre as 

mulheres é a dificuldade em conciliar as aulas (durante 8 horas semanais divididas em 2 

tardes) com as atribuições do lar, principalmente aquelas mulheres com filhos pequenos ou 

que os maridos ―colocam dificuldades‖, criando empecilhos. A negociação, o diálogo e as 

redes de apoio ajudam na transposição destes obstáculos, considerando que algumas mulheres 

sem opção de escolha precisam levar as crianças para as aulas do Programa Mulheres Mil, 

como foi presenciado em diferentes oportunidades (figura 83). 

 

        Figura 83- Crianças acompanham as mães nas aulas. 

         Fonte: Siqueira, 2014. 
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Os discursos sinalizam que a maioria das mulheres (43,10%)  preocupam-se com os 

filhos e os familiares fazendo uso principalmente dos pronomes possessivos: meu minha, 

nosso, nossa, como indicam as explanações a seguir: 

 

 ―Meu filho e minhas dívidas‖ – M.Mil, n. 72 

―Minha saúde e da minha família‖- M.Mil, n.67      

 

Em um segundo patamar o desemprego, a falta de condições financeiras e as dívidas 

também foram inseridas no hall das principais preocupações por 17,81% das participantes. 

Neste bojo a violência, as drogas e a marginalidade também configuram-se como 

preocupações  para 15,52% das mulheres como pode ser observado na tabela 10.  

Tabela 10- Principais preocupações das mulheres na atualidade  

participantes do Programa Mulheres Mil . 

 

  
   Obs.: As mulheres participantes do Programa Mulheres Mil  puderam citar mais de uma opção.    

   Fonte: Siqueira, 2014. 

 

Observam-se diferentes âmbitos que variam com preocupações em níveis pessoais, 

familiares, coletivas, locais, nacionais e globais. No tocante às problemáticas ambientais 

apenas 4,60% das mulheres citaram preocupações com a falta d‘água, com a destruição da 

camada de ozônio, com o desmatamento e o lixo (vide tabela 10). Este aspecto revela a 

necessidade de ações de Educação Ambiental e sensibilização, com vistas a ampliar a 

percepção das mulheres acerca dos problemas ambientais e a inter-relação com suas práticas 
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cotidianas. O acesso à informação possui ligação direta com o âmbito de percepção destas 

problemáticas. 

Neste contexto, a televisão é o veículo de comunicação mais acessível, estando presente 

em 97,12% dos lares, seguido pelo rádio (33,33%) cujos programas possuem tradição nas 

cidades do interior de Sergipe. Dentre as entrevistadas apenas 16,09% indicaram acesso à 

internet, o que é facilitado por meio do avanço tecnológico dos celulares, considerando que 

apenas 21,83% têm computadores em seus lares. Os principais focos de interesse  quanto ao 

acesso à internet aduzem ao uso do  facebook e whatsapp. 

A ampliação do acesso aos diferentes veículos de comunicação pode expandir o 

interesse das mulheres em relação às redes sociais e novidades relacionadas aos bens e 

serviços, e podem facilitar a busca por informações sobre programas governamentais. 

Expande também os espaços de ação das mulheres e amplia a gama de opções e tendências de 

suas práticas de consumo. A facilidade de obtenção de crédito com sistemas de parcelamento 

em longo prazo e o aporte de programas de transferência de renda impulsionaram de forma 

expressiva o acesso a bens como TVs de plasma, computadores e celulares. 

 

3.1.2 Nível de escolaridade e acesso ao trabalho: obstáculos a serem vencidos 

 

O baixo nível de escolaridade ainda apresenta-se como um obstáculo para que as 

mulheres possam fazer pleno uso das novas tecnologias em seu cotidiano. Na presente 

amostra 6,32% das mulheres não são alfabetizadas, considerando que a grande maioria 

(59,19%) possuem nível fundamental incompleto, enquanto 20,11% das mulheres possuem 

ensino médio incompleto. Muitas delas pararam de estudar ainda jovens, por causa da 

maternidade ou do casamento, outras citaram a dificuldade de ―negociação‖ com seus 

companheiros em relação à possibilidade de voltarem a estudar.  Estes aspectos convergem 

com pesquisa realizada  pelo SOS Corpo/Instituto Feminista para Democracia e Data Popular 

que sinaliza a carência de creches como a principal dificuldade das mulheres com filhos 

pequenos que precisam ou desejam trabalhar como indica a figura 84: 
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Embora esta amostra apresente heterogeneidade em relação às participantes do 

Programa Mulheres Mil com a presença de mulheres dedicadas ao lar, a trabalhos informais 

entre outros, não foi destacada pelas mulheres a construção de ―identidade profissionais‖,  

pelo contrário, o arrependimento de não ter avançado no itinerário formal de estudos, 

concomitante a dificuldade  de estar preparadas (e dispor de rede de apoio) para estar inserida 

no mercado de trabalho faz com que a maioria das mulheres não classifiquem suas atividades 

laborativas  não remuneradas como trabalho. Semelhante ocorre com atividades laborativas 

informais nas lavouras, serviços gerais, trabalhos manuais, fabricação de bolos e doces 

caseiros. As mulheres não apresentam discursos de valorização da construção de identidades 

relacionadas ao trabalho assim como ocorre com as servidoras- professoras e TAEs.  

Segundo Santos (2011, p. 08) ―[...] a identidade profissional será sempre forjada num 

jogo de interações sociais onde o contexto organizacional, as características biográficas do 

indivíduo e os seus percursos formativos desempenham um papel fundamental‖. A falta de 

escolaridade dificulta inclusive as atividades informais remuneradas como indica a 

explanação, a seguir:  

―Eu gostaria de aprender a ler para saber das coisas, assim posso trabalhar. Quando 

eu trabalhava nas casas não podia ler os rótulos dos produtos‖- Mulheres Mil – 

Itabaiana, 51 anos, casada, 8 filhos. 

 

Figura 84-  Demanda por creches é a principal dificuldade das mulheres com filhos 

pequenos. 

Fonte: Baseado na Pesquisa Trabalho remunerado  e trabalho doméstico: uma 

tensão permanente.  SOS Corpo/Instituto Feminista para Democracia; Data 

Popular, 2012, p.41. Disponível em: http://agenciapatriciagalvao.org.br/pesquisa/. 

Acesso em: 03 jan.2015. 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/pesquisa/
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A maioria das mulheres desta amostra afirma não ―trabalhar‖ mesmo realizando várias 

tarefas no cuidado do lar e com a família, visto que é considerado gerador de renda (direta) e 

para elas são horas sem recompensa monetária. Nota-se que a visão de valorização do 

trabalho
28

 formal e fora do lar como oportunidade de desenvolvimento e autonomia, uma vez 

que por meio da geração de renda podem ser quebrados laços limitantes de dependência 

financeira, principalmente em relação ao cônjuge. 

Segundo Lipovetsky (2005, p. 160) ―[...] o individualismo penetrou mais a fundo na 

rotina diária. Na atualidade, a busca de autonomia, de afirmação e de realização pessoal já não 

se realiza à margem das regras sociais e econômicas, mas na integração profissionalizante.  

As principais críticas dos cônjuges (maridos) referem-se à oposição de que ―suas 

mulheres‖ construam novas sociabilidades, conheçam pessoas interessantes, estudem, ou 

―abandonem‖ as tarefas domésticas e os filhos, tornem-se ―autosuficientes‖. Algumas 

mulheres citam que os mesmos não reconhecem o trabalho no lar como importante, assim 

delas 33,33% indicaram ―não trabalhar‖ desconsiderando as inúmeras atividades realizadas 

em casa.   

Neste âmbito, 64,94% citaram realizar algum tipo de trabalho remunerado, sendo que a 

maioria (57,12%) afirmou possuir renda inferior a um salário mínimo. Neste tocante 69,54% 

das mulheres entrevistadas afirmaram auxiliar nas despesas do lar. 

 Devido à defasagem escolar, algumas conseguem retornar a escola em séries iniciais ou 

em turmas do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).  

O nível de escolaridade relaciona-se de forma direta também com as oportunidades de 

trabalho e acesso a outros espaços considerados de ―ação pública‖ (oposta as ações privadas 

do lar). Um maior nível de escolaridade pode ampliar a percepção sobre as problemáticas 

socioambientais e a busca por soluções, bem como possibilitar o acesso a leis protetivas e 

direitos. 

O acesso ao trabalho formal baseia-se na inserção de sujeitos em instituições 

constituídas por diretrizes, missão e valores em prol de objetivos organizacionais nas quais 

são estimados saberes técnicos específicos de acordo com as atribuições a serem 

desempenhadas.   

___________________ 
28 

Trabalho/emprego- O termo trabalho aduz as práticas de origem remota nas quais o homem através de técnicas 

passou a transformar o seu entorno motivado por algum propósito. Já o emprego nasce das relações de 

subordinação duradoura e venda da força de trabalho mediante pagamento. 
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A ruptura da trajetória formal de ensino limita a construção destes saberes técnicos 

ligados às competências profissionais dificultando os processos de autonomia e 

empoderamento das mulheres, considerando que segundo  Lopez-Claros; Zahidi (2005, p.07) 

o processo de empoderamento possui pelo menos cinco dimensões que foram apresentadas no  

documento Empowerment: measuring the global gender gap  - Empoderamento das 

Mulheres: avaliação das disparidades globais de gênero, a saber: participação econômica, 

oportunidade econômica, empoderamento político, avanço educacional, saúde e bem-estar. 

Em relação à participação  e oportunidade econômica o documento sugere não só a 

inserção das mulheres o mercado trabalho e geração de renda, mas a melhoria das condições 

de trabalho, valorização da meritocracia, equidade de rendimentos e direitos  entre homens e 

mulheres nos ambientes de trabalho. Segundo Lopez-claros; Zahidi (2005, p.08) ―[...] como 

os ganhos da globalização concentram-se, invariavelmente, em quem tem maior índice de 

escolaridade – com recursos e acesso ao capital- mulheres pobres, em geral, são as menos 

capacitadas a apreender oportunidades oferecidas a longo prazo‖. 

O empoderamento político refere-se não só a oportunidade de escolha dos 

representantes no cenário político, mas a ampliação da presença das mulheres nos cargos de 

relevância  e na formulação de políticas públicas. Neste contexto, o mais expressivo aspecto 

do processo de empoderamento é o avanço educacional visto que: 

 
É sem dúvida, o pré-requisito fundamental para o empoderamento das mulheres em 

todas as mulheres em todas as esferas da sociedade. Sem educação de qualidade e 

conteúdo comparável à recebida pelos meninos e homens, as mulheres não 

conseguem acesso a empregos bem pagos do setor formal, nem avanços na carreira, 

participação e representação no governo e influência política. Além disso, aumenta o 

risco para a sociedade como um todo de que a próxima geração de crianças seja, 

igualmente, mal preparada (LOPEZ-CLAROS; ZAHIDI, 2005, p.11). 

 

Neste bojo o acesso à educação influencia no controle de natalidade, no acesso à 

informação e legitimação dos direitos relacionando-se às condições de saúde e bem-estar. 

Desta forma, percebe-se que os processos de empoderamento não podem ser vistos de 

forma fragmentada apenas pelo acesso ao crédito,  programas de transferência direta de renda 

ou escolhas de consumo, mas um conjunto de ações do poder público e privado. 

O ambiente propício ao diálogo e as decisões compartilhadas insere-se como um dos 

mais importantes apoios ao processo de empoderamento das mulheres, não somente em 

relação às compras,  mas no tocante ao desenvolvimento do seu itinerário formativo e de sua 

família. 
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Quando questionadas sobre as decisões do lar, 51,12% as mulheres afirmaram ser 

responsáveis pela gestão de várias atividades, incluindo o que comprar e quando comprar.  

―Deus‖ também foi citado por algumas mulheres como influenciador das decisões no lar 

e em suas vidas, como pode ser observado neste discurso: 

[Quem toma as decisões da casa?] Deus, eu e esposo- M.Mil, 22 anos casada. 

[Quem decide o que vão comprar?] Deus, eu e esposo. 

[Quem faz as compras na casa?] ―Eu faço e o esposo paga‖. 

[Casada? ] Ainda não, espero em Deus‖- M.Mil, 27 anos solteira. 

[Trabalha?] Ainda não, estou  esperando em Deus e sei que ele é fiel‖. 

 

Boa parte das mulheres consideram-se ―chefes de família‖, inclusive pela falta de um 

companheiro. As mulheres são maioria na ocasião das compras, uma vez que 63,79% são 

responsáveis pelas compras, ações que envolvem decisão, escolha, análise em relação aos 

atributos de produtos e serviços além do custo benefício e opções de crédito e pagamento, 

―habilidades‖ estas que as mulheres constroem durante sua trajetória formativa, 

ressignificando práticas e sociabilidades. Ampliaram-se também as atividades compartilhadas 

entre o casal, indicando maiores possibilidades de diálogo e negociação das tarefas do lar, 

embora a maioria das atividades domésticas sejam realizadas pelas mulheres, mesmo que 

estas também trabalhem fora do lar. 

 

3.1.3 Saúde, esporte e lazer 

 

Atualmente as políticas públicas incluem diversas campanhas com vistas a reduzir 

percentuais de doenças relacionadas às mulheres e sua família, embora saibamos que o 

Sistema Único de Saúde (SUS) deixa muito a desejar no tocante as demandas da população. 

Mas  se pode constatar em visita aos postos de saúde que as mulheres têm se preocupado com 

a realização preventiva de exames. Neste tocante, 83,90% das participantes desta amostra 

indicaram fazer exames periodicamente, enquanto 12,06% ainda não os realizam. Dados do 

portal sobre iniquidades da saúde indicam que:  

 

No Brasil, a alta prevalência e mortalidade por câncer de colo do útero também estão 

associadas ao baixo nível socioeconômico. As mulheres desse estrato, que inclui 

aquelas com baixa escolaridade, são as mais vulneráveis, pois enfrentam barreiras de 

acesso à rede de serviços de saúde e dificuldades na detecção (rastreamento) e 

tratamento. 

A escolaridade da mulher apresentou uma forte influência na realização do exame 

citopatológico do colo do útero, sendo detectado um gradiente entre a maior 

escolaridade e a maior frequência da realização do exame. Fonte: 
http://dssbr.org/site/2013/12/por-que-algumas-mulheres-nao-fazem-o-exame-

preventivo-de-colo-de-utero/. Acesso em: 17 fev. 2015. 

http://dssbr.org/site/2013/12/por-que-algumas-mulheres-nao-fazem-o-exame-preventivo-de-colo-de-utero/
http://dssbr.org/site/2013/12/por-que-algumas-mulheres-nao-fazem-o-exame-preventivo-de-colo-de-utero/
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Uma referência importante para promoção da saúde é a prática de atividade física, 

cujos percentuais indicam tendência ao sedentarismo, uma vez que 78,16% das mulheres 

afirmaram não praticar atividades físicas, enquanto 20,69% indicaram praticar caminhadas e 

frequentar academia de ginástica.    

As práticas de lazer apresentaram percentuais expressivos, considerando que existem 

custos envolvidos em boa parte das opções de lazer, além de estabelecerem ligação direta com 

a renda e o estilo de vida das pessoas. 

Cerca de 52,87% das mulheres desta amostra indicaram usufruir de opções de lazer em 

seu dia a dia, enquanto 44,82% afirmaram não possuir opções de lazer a seu alcance. Dentre 

as práticas de lazer citadas destacam-se: passeios, piscina, praia, festas (shows), visitas a sítios 

de amigos e familiares além da prática de atividades manuais, consideradas ―lazer‖ para 

algumas mulheres. Neste âmbito,  21,26% delas fazem algum tipo de artesanato. 

A pesquisa realizada pelo Instituto SOS Corpo/Data Popular (figura 85 e 86) sinalizam 

que assistir novela constitui-se como opção de lazer da maioria das mulheres das classes C, D 

e E, além de realizarem tarefas domésticas nos finais de semana. Este contexto assemelha-se 

ao apresentado pelas mulheres desta amostra, neste sentido confirma-se a importância da 

televisão como veículo de comunicação mais acessível para 97,12% das mulheres. 

 

 

 

Figura 85 -  Acesso as atividade de lazer. 

Fonte: Baseado na Pesquisa Trabalho remunerado  e trabalho doméstico: uma tensão permanente.  SOS 

Corpo/Instituto Feminista para Democracia; Data Popular, 2012, p. 39-40. Disponível em: 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/pesquisa/. Acesso em: 03 jan.2015. 

 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/pesquisa/
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Figura 86 -  Falta de opções de lazer dá lugar as atividades  domésticas nos finais de semana. 

Fonte: Baseado na Pesquisa Trabalho remunerado  e trabalho doméstico: uma tensão permanente.  SOS 

Corpo/Instituto Feminista para Democracia; Data Popular, 2012, p. 39-40. Disponível em: 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/pesquisa/. Acesso em: 03 jan.2015. 

 

Desta forma compreende-se que nem sempre ir à praia, ao cinema, ao teatro dependem 

somente da motivação ou escolha. O custo com transporte, ingressos, alimentação 

multiplicado pelos entes do lar onera o orçamento já limitado às despesas com a subsistência. 

Assim, o poder público, a iniciativa privada e as ONGs poderiam colaborar com ampliação 

das ações de bem-estar, lazer e cultura mais acessíveis a este público. 

 

3.1.4 O tortuoso caminho das dívidas... 

 

A oferta de crédito e ciclos de consumo e descarte cada vez mais velozes pressionam 

homens e mulheres a consumir de forma crescente, ampliando o percentual de mulheres 

endividadas.  

Com a implantação do Plano Real
29

, estabilização da moeda e criação planos de 

transferência de renda (a exemplo do Programa Bolsa Família), milhões de brasileiros 

puderam ampliar padrões de níveis de consumo e experimentar sensações diferenciadas de 

melhoria da qualidade de vida atrelada ao acesso a bens de consumo. 

Este fato se deu não só em relação à quantidade de produtos nos carrinhos de 

supermercados, mas principalmente na valorização do atributo qualidade. Produtos de beleza, 

higiene e limpeza, laticínios tornaram-se mais acessíveis. Viagens aéreas, tratamentos 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/pesquisa/
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estéticos e cursos de capacitação e qualificação começaram a fazer parte do cotidiano da 

chamada classe ―C‖, considerando as facilidades de crédito, opções de parcelamento e novos 

produtos e serviços para nichos de mercados específicos e segmentados. Este panorama é 

corroborado por diversas pesquisas, a exemplo do estudo realizado pelo Sistema de Proteção 

ao Crédito (SPC) sobre o comportamento imediatista do consumidor brasileiro: 

 

E vale ressaltar que parcelas expressivas da população têm vivido um processo de 

mobilidade social com melhoria no padrão de vida. O Governo Federal tem 

estimado que milhões de pessoas mudaram de classe social (E para D e D para C), 

nas últimas décadas. Todos esses indicadores corroboram a tendência de elevação do 

consumo detectada na pesquisa. Alguns fatores negativos, contudo, merecem ser 

destacados, como a forte tendência ao consumo imediatista e impulsivo por uma 

parcela expressiva da população. São movimentos típicos de novos consumidores – 

pessoas que passam a contar, em prazos relativos curtos, com mais recursos adquirir 

bens e serviços (SPC, 2014, p. 3-4). 

 

A ebulição em torno do ciclo de consumo como mola propulsora do desenvolvimento 

econômico trouxe a tona o efeito da falta de planejamento financeiro: a inadimplência. 

Mesmo declarando-se ―moderados‖ em relação aos hábitos de compra boa parte dos 

brasileiros encontra-se endividados e despreparados para qualquer emergência financeira, 

assim, ―[...] diversas práticas contradizem esse comportamento ideal [de serem moderados]: 

59% já ficaram no vermelho por conta de gastos que não precisavam ter realizado e 69% dos 

consumidores já fizeram compras apenas para se sentirem fortes, ricos ou poderosos‖
30

. 

Nesta pesquisa, embora a maioria das mulheres (48,85%) tenha afirmado não ter 

dívidas, a abordagem do tema na ocasião da aplicação dos questionários provocou inquietação 

por parte das mulheres, algumas delas expressaram preocupação com dívidas principalmente 

provindas de necessidades cíclicas como alimentação, água, energia, roupas e calçados. 

Nota-se a angústia diante da falta de planejamento ou mesmo de recursos para honrar os 

compromissos, pois 69,54% das mulheres sinalizaram o quanto é oneroso colocar ―comida na 

mesa‖, mesmo considerando que segundo dados da Pesquisa Nacional da Cesta Básica 

realizada pelo DIEESE, o valor da cesta básica em Aracaju no mês de julho de 2014 foi de R$ 

239,72 o menor do país, como apresenta o gráfico a seguir.  

________________ 

29 
O plano Real foi lançado em 28 de fevereiro de 1994, entrando em circulação a nova moeda em julho do 

mesmo ano, em contextos de hiperinflação advindas de sucessivos planos econômicos ineficientes. O  presidente 

Itamar Franco e o então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso (FHC) foram os principais 

articuladores do plano que ampliou consideravelmente o acesso a diversos bens de consumo por parte da 

população. 
30  

Disponível em: http://consumidormoderno.uol.com.br/index.php/component/k2/item/8040-maus-habitos-

financeiros-sao-maior-causa-de-inadimplencia. Acesso em: 11 fev. 2015. 

http://consumidormoderno.uol.com.br/index.php/component/k2/item/8040-maus-habitos-financeiros-sao-maior-causa-de-inadimplencia
http://consumidormoderno.uol.com.br/index.php/component/k2/item/8040-maus-habitos-financeiros-sao-maior-causa-de-inadimplencia
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O boletim do DIEESE de fevereiro de 2015 
31

 acrescenta que a cesta básica aumentou 

23,65% na capital Aracaju ―[...] em janeiro de 2015, o salário mínimo necessário para a 

manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 3.118,62, 3,96 vezes 

maior do que o mínimo de R$ 788,00‖. Neste contexto, a carne bovina (produto de maior 

peso na composição da cesta básica) apresentou alta de 45,08%, o leite alta de 0,48%,  

pressionando  as despesas das famílias com orçamento limitado. 

Desta forma é compreensível que em todas as amostras coletadas a preocupação com 

alimentação, ou com o pagamento de dívidas é presente, como indicam os comentários a 

seguir: 

 

 

______________ 
31 

DIEESE. Cesta básica aumenta em quase todas as capitais. Disponível em: <Http:// 

www.dieese.org.br/analisecestabasica/2015/201501cestabasica.pdf.>. Acesso em: 09 fev. 2015 
 

 

Gráfico 01 – Valor da cesta básica nas capitais brasileiras. 

Fonte: DIEESE In: LACERDA, Ricardo; LIMA, Rodrigo R. P.; (Org.). Boletim Sergipe 

Econômico. Aracaju: Federação das Indústrias do Estado de Sergipe; Universidade Federal de 

Sergipe, 2014, 18p. Disponível em:<www.sergipeeconomico.com>. Acesso em: 25 out. 2014. 

http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/2015/201501cestabasica.pdf
http://www.sergipeeconomico.com/
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                                            ―Sonho: pagar dívidas do mercadinho‖ – Mulheres Mil- Lagarto, 25 anos, sem filhos. 

―O que gosta de comprar: comida-―O que precisa comprar: carne-―Seu sonho de 

consumo: geladeira‖-  

Mulheres Mil Lagarto 48 anos, solteira, 2 filhos, catadora na lavoura de pimenta. 

―Sonho: encher um carro de compras no supermercado‖ – Mulheres Mil- Lagarto, 

42 anos, (estado civil?) 05 filhos‖. 

 

Segundo Segalla e Perez (2012) ―[...] hoje em dia, as classes D e E representam 20,6% 

do total de domicílios brasileiros e bancam 7% do consumo. Segundo pesquisa do Ibope, as 

despesas dessa parcela da população se concentram basicamente na alimentação e no 

vestuário‖. Neste contexto a figura 87 indica a distribuição do consumo de alguns produtos 

em relação às classes ―A‖, ―B‖, ―C‖, ―D‖ e ―E‖. Nota-se que o impacto das compras de 

alimentos (mercearia) possuem grande parcela das despesas. 

 

 

 

 

 

Diante de contextos em que a falta de planejamento financeiro oscila com a incerteza de 

renda provinda das ocupações informais, organizações como Serviço de Proteção ao Crédito 

(SPC) oferecem dicas e informações importantes com vistas a combater o chamado 

―analfabetismo financeiro‖, dentre elas: repensar o estilo de vida de acordo com sua renda, 

mapear (por escrito) os dados referentes às despesas lembrando-se das oscilações mensais 

(meses que os impostos oneram mais) e principalmente não comprar por impulso.  

Figura 87- O peso do consumo no orçamento das famílias brasileiras (Montagem). 

Fonte: http://www.istoe.com.br/reportagens/195047_COMO+OS+BRASILEIROS+GASTA 

M. Acesso em 12 mai.2014. 
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 Segundo Nardi (2009, p.72) ―[...] o baixo nível de escolaridade dessa parcela de 

consumidores, aliado à maciça exposição à propaganda, influencia a capacidade de 

discernimento desse consumidor para avaliar de forma isenta aspectos como preços, juros e 

condições de pagamento‖. 

Diversos sites a exemplo do ―meu bolso feliz‖ disponibilizam simuladores de 

diagnóstico financeiro que podem auxiliar no controle de receitas e despesas (figuras 88 e 89), 

ressalta-se que as pessoas analfabetas ou que não possuem acesso a internet necessitam de 

apoio e orientação para utilização da ferramenta indicada nas figuras 88 e 89: 

 

 

 

 

 

 

 

O Instituto Akatu e outras  ONGs  oferecem  testes  nos quais o consumidor poderá 

avaliar seu comportamento em relação as práticas de consumo como pode ser observado na 

figura 89 e no teste apresentado no anexo I.  

   

Figura 88 – Simulador de diagnóstico financeiro. 

Fonte: http://meubolsofeliz.com.br/teste/teste-que-tipo-

de-consumidor-voce-e/. Acesso em: 02 fev.2015. 

http://meubolsofeliz.com.br/teste/teste-que-tipo-de-consumidor-voce-e/
http://meubolsofeliz.com.br/teste/teste-que-tipo-de-consumidor-voce-e/


162 

 
 

 

 

 

Torna-se importante observar que a raiz do controle financeiro atrelado ao consumo 

pode não ser somente relacionada às receitas, mas também aos indicadores de desperdício no 

lar. 

Dentre as participantes da pesquisa a maioria das mulheres (31,50%) indicaram que os 

maiores desperdícios do lar são de alimentos, energia elétrica (21,01%), dinheiro (15,55%) e 

roupas (8,03%) como indicado na figura 90 que relaciona as maiores despesas com os maiores 

desperdícios citados. Quando questionadas o que seria ―desperdício de dinheiro‖ algumas 

mulheres sinalizaram o hábito de fumar, comprar ―besteiras‖ e lanches que os filhos gostam, 

além de itens não necessários.  

A relação entre gastos e desperdícios ilustra claramente a necessidade de avaliação das 

práticas de consumo com a finalidade de torná-lo economicamente e ecologicamente 

sustentável. Nota-se que as mulheres têm percepção que os itens que mais oneram são 

também os responsáveis pelos maiores desperdícios, mas necessitam de apoio na busca por 

soluções, o que aduz a necessidade de ações no âmbito da educação financeira inserida no 

contexto do consumo sustentável. A figura 90 ilustra as dissonâncias entre maiores despesas e 

maiores desperdícios indicados pelas mulheres: 

 

Figura 89- Testes salientam características dos consumidores. 

Fonte: http://meubolsofeliz.com.br/teste/teste-que-tipo-de-

consumidor-voce-e/. Acesso em: 02 fev.2015. 

http://meubolsofeliz.com.br/teste/teste-que-tipo-de-consumidor-voce-e/
http://meubolsofeliz.com.br/teste/teste-que-tipo-de-consumidor-voce-e/
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Nas dissonâncias entre os recursos que entram para serem consumidos no lar e os que 

saem na forma de desperdício, gera-se a percepção de que poderia ser realizada uma melhor 

gestão que pudesse inclusive gerar economia em prol da famosa ―poupança‖. 

Neste contexto, a dificuldade em fazer poupança é algo presente no cotidiano de 

66,66% das mulheres. Os motivos que esboçam esta situação são variados e vão desde a falta 

de recursos para suprir as demandas o lar, até a falta de planejamento em relação às receitas e 

despesas, o que em ambos os casos pode ocasionar em altos níveis de comprometimento da 

renda mensal. De acordo com informações do Sistema de Proteção ao Crédito – SPC, no ano 

de 2014 registra-se o aumento da inadimplência entre os consumidores, no qual Sergipe 

aparece em quarta colocação, com indica o gráfico a seguir:  

 
 
 

Figura 90 – Dissonância entre maiores despesas e maiores 

desperdícios- Mulheres Mil. Fonte: questionários da pesquisa, 2014.  
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Segundo informações do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) uma postura de 

consumo consciente é aquela que possibilita uma vida financeira saudável, neste sentido 

propõe algumas sugestões 
32

: 

a) Ser consciente não implica parar de comprar, implica saber consumir, saber que o 

consumo gera impactos e saber fazer escolhas; 

b) É preciso fazer um planejamento da vida financeira e resistir às tentações de comprar. 

Esse planejamento envolve a definição do que é importante em cada momento da vida, a 

definição de objetivos para você e sua família e a organização das suas contas; 

c) O uso consciente do dinheiro também envolve a decisão de fazer uma poupança, 

guardar dinheiro e pensar no futuro. 

d) Resista sempre ao consumo por impulso, fuja da tentação de comprar sem 

necessidade; pode ser muito perigoso para sua vida financeira.  

Nota-se desta forma os diversos âmbitos de ações que podem resultar em práticas de 

consumo mais sustentáveis para o meio ambiente e para o orçamento das famílias. 

 

3.1.5  Gostar, precisar e sonhar: entre o feijão e o sonho. 

 

Segundo Nardi (2009) o consumidor de baixa renda carrega consigo uma carência 

histórica em relação ao acesso ao mercado de consumo, considerando as diversas pressões de 

décadas de hiperinflação e problemas socioeconômicos. O autor complementa ainda que: 

 

_____________ 
32 

Fonte:< http://meubolsofeliz.com.br/consumo-consciente/oconsumo- gera-impactos>. Acesso: em: 11 

ago.2014. 

 

Gráfico 02 - Crescimento do Total de Inadimplentes por Estado 

Variação anual em % (mesmo mês do ano anterior. 

Fonte: https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/indices/66- 

numerodeconsumidoresinadimplentescresce404noparamostraindicadorspcbrasil. 

Acesso em: 11 ago.2014. 

https://www.spcbrasil.org.br/imprensa/indices/66-
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O ato da compra tem um fator psicológico muito forte. A partir do momento em que 

ele corporifica seus sonhos, o consumidor de baixa renda é circundado de uma 

sensação de poder absoluto, de ter atingido um objetivo outrora distante, de 

felicidade de propiciar-se um benefício ou a sua família. A possibilidade de sentir-se 

incluído e respeitado socialmente faz parte do processo de participação nessa nova 

dinâmica de consumo (NARDI, 2009, p.56). 

 

Em consonância, no decorrer da pesquisa as mulheres participantes foram questionadas 

a certa do que gostam, precisam e sonham consumir, questões importantes para situar cosmos 

de interesses que influenciam as práticas de consumo destas mulheres, informações 

importantes das quais empresas estão cada vez mais interessadas com a finalidade de criar 

estratégias assertivas que conquistem e encantem cada vez mais os consumidores, e 

principalmente as mulheres. 

Na categoria do ―gostar de comprar‖ o queridinho das mulheres são os sapatos 

(35,05%), as roupas (24,13%), o generalista ―tudo‖ (16,66%) e o ambíguo ―necessário‖ 

(13,21%), respostas pela tangente em uma reação natural de negar compras consideradas 

supérfluas a olhos alheios, pois esta categoria exprime geralmente itens para o uso pessoal 

embora o item ―alimentos‖ e ―móveis e decorações‖ também tenham sido citados. A categoria 

do ―precisa comprar‖ apresenta um olhar mais ampliado no qual surgem primeiramente 

móveis (22,41%), eletro-eletrônicos (15,51%) e novamente o generalista ―tudo‖ (12,64%). 

Os alimentos também aparecem citados por 11,49% das mulheres. Em relação ao 

―sonhar‖ amplia-se um pouco mais a ressonância dos desejos, a figura da casa apresenta-se de 

forma expressiva, citada por 36,78% das mulheres. O locus de interesses em torno da casa é 

sempre presente direta ou indiretamente, inclusive nos sonhos de realizar reformas e 

ampliações (7,47%), como indicam as explanações: 

 

[O que gosta de comprar?] ―Tudo que vejo pela frente‖- M.Mil, 25 anos. 

[O que precisa comprar?] ―As coisas pra fazer o muro da minha casa‖ 

[Seu sonho de consumo] ―Fazer o muro da minha casa‖ 

 

[O que gosta de comprar?] ―Cimento e bloco‖- M.Mil, 47 anos. 

[O que precisa comprar?] ―Cimento, bloco, piso‖. 

[Seu sonho de consumo] ―Terminar minha casa‖. 

 

Estes discursos são importantes para indicar que os cosmos de interesses das mulheres é 

variado e transcende o que tradicionalmente é considerado ―coisas de mulher‖. 

Algo interessante relacionado ao assunto refere-se ao questionamento de algumas 

mulheres em dúvida se poderiam citar artigos caros em seus ―sonhos de consumo‖. Percebeu-

se inclusive a tendência a economicidade mesmo em relação ao sonho que é algo abstrato.  
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Foram citados ainda sonhos de consumo relacionados à conquista de um marido, uma 

vida melhor, um emprego e pagar as contas, citações que remetem ao anseio de poder dispor 

de recursos que possam proporcionar uma vida mais feliz, inclusive afetivamente. Ter marido, 

um filho, ou constituir uma família remetem intrinsecamente a noção de estrutura e 

subsistência, nas palavras das mulheres ―ter condições‖. 

Neste contexto os cosmos de práticas de consumo das mulheres participantes do estudo 

remetem as seguintes construções: 

a) Pessoal e/ou para outros (material): roupas, sapatos, cosméticos, acessórios, 

tratamentos estéticos, carro, moto; 

b) Pessoal (planos e projetos): voltar a estudar, viajar, casar, conseguir um emprego, 

conseguir habilitação, ter um filho; 

c)  Pessoal e para casa: eletro-eletrônicos; 

d) Para o lar: móveis, decorações, material de construção, alimentos; 

e)  Generalista: tudo, nada, necessário, várias coisas. 

Estas informações são importantes para que possíveis campanhas de sensibilização não 

caiam no dilema dos discursos vazios que não são condizentes com o cotidiano das mulheres, 

pois trata-se de um erro considerar as mulheres como uma massa homogênea, sem conhecer 

ao menos quais são os interesses que formam os cosmos de práticas de consumo das mulheres 

em questão, informações das quais as empresas esforçam-se para conseguir, inclusive para 

inovar cada vez mais em relação as estratégias e canais de comercialização. 

 

3.1.6 Canais de comercialização  

 

Os canais de comercialização possuem grande importância nos estudos sobre consumo 

sustentável considerando que quanto mais próximo estiver produtor e consumidor, menores 

serão as emissões de CO2, a interferência de atravessadores, o uso de embalagens para 

transporte e consequentemente o custo dos produtos, além de potencializar negócios locais 

geradores de renda e empregos diretos e indiretos. 

A inserção das mulheres nos postos de trabalho e a ampliação de novas formas de 

negócios influenciaram muitas mudanças em relação aos canais de comercialização, visto que 

a relação com o tempo destinado às compras tornou-se diferenciado em relação as outras 

décadas. Hoje é possível fazer compras de frutas e verduras durante a noite e até de 

madrugada, solicitar um jantar completo pelo telefone ou comprar um boquê de flores em 
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uma máquina que anuncia a ―chegada da primavera‖ (figura 91). Quem sabe descansar na 

―sala de estar‖ de um shopping center em companhia de estranhos transeuntes (figura 92). 

 

        

 

 

 

Supermercados, feiras livres, padarias, lojas, são vários os canais de comercialização 

dos mais tradicionais aos mais modernos, incluindo o comércio via internet. Mas nem todos 

os canais são acessíveis a todos os consumidores, visto que renda, nível de instrução, 

tradições e hábitos de consumo influenciam no acesso aos espaços de compras. 

Neste tocante, os principais canais de comercialização citados pelas participantes do 

Programa Mulheres Mil foram às feiras livres (74,71%), considerando que na Região 

Nordeste as feiras livres apresentam-se como ambientes de importantes relações de 

sociabilidade que reforçam aspectos identitários (figuras 93 a 94), visto que ―[...] em tempos 

de lojas e inovações no varejo, as feiras livres oferecem a experiência de consumo que mais 

satisfaz o consumidor brasileiro‖
33

, os motivos para a satisfação podem incluir atendimento 

personalizado, possibilidade de negociação e descontos, ausência de filas e burocracia. 

 

 

 

_____________ 
33 

Fonte: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/feiras-livres-oferecem-melhor-experiencia-para-

consumidor. Acesso em: 31 de agos. 2012. 

Figura 91- Máquina do 

Boquê Urbano- venda de 

flores. Shopping Leblon, RJ. 

Fonte: Siqueira, 2014. 

Figura 92- “Sala de estar”. Shopping 

Leblon, RJ. Fonte: Siqueira, 2014. 

http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/feiras-livres-oferecem-melhor-experiencia-para-consumidor
http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/feiras-livres-oferecem-melhor-experiencia-para-consumidor
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Segundo Kinjo e Ikeda (2012, p. 03) podem-se considerar três perspectivas de tomada 

de decisão em relação às escolhas e os canais de distribuição: as perspectivas tradicional, 

experimental e comportamental. A perspectiva tradicional é pautada em abordagens racionais 

e busca de informações que influenciam na ocasião das compras, tais informações podem ser 

solicitadas a vendedores, atendentes ou meios de comunicação.  

A perspectiva experimental considera que os consumidores possuem sensações 

diferenciadas de acordo com suas percepções de sensações, sentimentos, cores, atribuindo 

significados a suas escolhas de compra, neste caso o sentimento de pertença torna-se 

preponderante. A perspectiva comportamental observa o ambiente como uma variável 

importante nas decisões de compra. 

 Quando questionadas sobre quais são suas lojas preferidas, 63,79% das mulheres 

indicaram redes de supermercados, lojas de roupas e calçados (a preferência sinalizada nas 

compras), além das lojas de bijuterias, eletroeletrônicos e móveis. . 

Algumas mulheres afirmaram preferência por ―todas as lojas‖, ou aquelas que possuem 

atendentes prestativos ou oferecem melhores preços e mais variedade. Qualidade,  

durabilidade e aspectos ambientais não foram citados.  

Das cidades nas quais foram realizadas as pesquisas a única que possui Shopping Center 

é a capital Aracaju, assim não se configura como canal de comercialização usual para a 

maioria das mulheres que indicaram frequentá-lo ―às vezes‖.  

 

 

 

 

Figuras 93 e 94 – Produtos artesanais para 

rituais de umbanda e candomblé. Feira de 

Lagarto/SE Fonte: Siqueira, 2013. 

Figura 95- Palharias 

artesanais. Feira de 

Lagarto,SE. Fonte: 

Siqueira, 2013. 
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Diante das polêmicas envolvendo os chamados ―rolezinhos‖
34

 pode-se compreender que 

o shopping Center não é apenas um empreendimento destinado a facilitar o acesso de todas as 

pessoas à bens e serviços (Cf.; BAUMAN, 1999; PADILHA, 2003; AUGÉ, 2010; 

BITTENCUOURT, 2014).  O controle da temperatura, da iluminação, as rotas de entrada e 

saída, a higiene dos espaços, os sabores e aromas das lanchonetes de fast food  e a permanente 

vigilância mantém a normalidade de um ambiente construído para determinado nicho de 

consumidores.  

A topografia do shopping center se encaixa na categoria conceitual de ―não lugar‖, 

espaço de circulação vertiginosa dos corpos urbanos em que qualquer profundidade 

societária é dissolvida. Mesmo ocorrendo encontros entre amigos, namorados, 

familiares, a ideologia do local consiste na separação interpessoal, pois é o 

fetichismo da mercadoria que representa no shopping Center a tônica das relações 

sociais, tornadas meras relações de consumo (BITTENCUOURT, 2014, p.59). 

 

Diante destas representações acerca dos shoppings como espaço de compra segmentado,  

74,71% das mulheres elegeram a feira e os supermercados como principais canais de 

comercialização, considerando que boa parte das entrevistadas residem nas cidades do interior 

de Sergipe e que a visita ao shopping representa maior custo de deslocamento até a capital 

Aracaju. 

 Observou-se inclusive que apenas 2,29% realizam compras pela internet, o que possui 

correspondência com fatores que inibem o acesso a internet (baixo nível de escolaridade e 

falta de acesso a computador pessoal), como fora exposto anteriormente na trajetória desta 

pesquisa.  

Deve-se admitir que o perfil Flâneur atribuído as mulheres que adoram perambular 

entre lojas e vitrines atenta as novidades, aos movimentos da cidade e de quem circula nela 

ampliam consideravelmente a propensão ao consumo.   

Nota-se assim, o convívio entre papéis antigos e contemporâneos nos quais a mulher 

constrói práticas de consumo cada vez mais complexas, ―[...] hoje as mulheres que se colocam 

no interior do modelo do consumo e aquelas que se querem construir como sujeitos têm em 

comum a mesma orientação individualista e a mesma rejeição das barreiras institucionais e 

culturais herdadas do passado‖ (TOURAINE, 2006, p.63). 

 

 

____________ 
34

 Rolezinhos- encontros agendados por grupos de jovens que reúnem centenas de pessoas em locais como 

praças, estacionamentos e shoppings. O caso que ganhou repercussão nacional  refere-se ao Shopping Metrô 

Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, que em 8 dezembro de 2013 foi invadido por seis mil jovens que 

realizaram roubos e depredações em várias lojas.  
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Ter ―condição‖ constitui-se em sonho e preocupação que vão desde o alimento até o 

casamento. Ter acesso a determinados bens de consumo reluz nas vitrines das lojas e 

assemelha-se a um pódium no qual se almeja chegar como prêmio pelos esforços 

empreendidos por meio do trabalho ou da economia. Desta forma torna-se difícil visualizar 

aspectos como trabalho infantil ou poluição ambiental em um produto tão sonhado que possui 

atributos positivos reforçados pelo marketing. Boa parte das mulheres desta amostra 

percebem de forma incipiente a importante relação que une as escolhas e práticas de consumo 

com os problemas socioambientais que surgem ―recortadas‖ e deslocadas de suas causas.  

A figura 96 indica ainda a relação das mulheres com o cartão de crédito (dinheiro de 

plástico), a composição foi construída em uma das aulas ministradas durante o curso 

promovido pelo Programa Mulheres Mil. Tanto na amostra ―A‖ (M. Mil) como ―B‖ 

(servidoras) foram citados como sonhos de consumo ―cartão de crédito sem limite‖, o cartão 

de crédito estabelece relações diferenciadas no processo de decisão e compra se comparadas 

as compras pagas com dinheiro. 

 

 
 
 

 
 

O cartão de crédito pode representar status, poder de compra e promover o sentimento 

de ter ―acesso‖, condição de comprar mesmo que de forma parcelada. É comum dentre as 

mulheres a realização de pequenas compras que ao término do mês representam valor 

representativo na renda, as famosas ―comprinhas‖, visto que ―sem dúvida, a expressão 

―comprinhas‖ está muito mais relacionada ao consumo de supérfluo do que de produtos 

Figura 96 - Material produzido por uma 

participante indica sonhos de consumo. 

Fonte: Arquivo da pesquisa, 2014. 
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voltados à subsistência‖ (SPC, 2014, p.07). Pode-se inclusive observar que boa parte das 

propagandas é direcionada as mulheres como indica a figura 97. 

 

 

 

 

 

 

 

Estas empresas têm conhecimento de que as mulheres atualmente possuem poder de 

decisão e tutela acerca do consumo de entes do lar. A preocupação com o lar, e o consumo 

dos familiares aduz ao sentimento que cuidando do ―seu pequeno‖ universo colabora-se 

também para uma harmonia planetária, assim ao utilizarem diversos pronomes possessivos 

para designar preocupações (meu filho, minha família) reportam-se aos papéis sociais 

construídos como cosmos de responsabilidades atribuídas durante séculos às mulheres.  

São mulheres em movimento, em percurso, que transitam ambivalentes em uma 

sociedade de extremos: querem ser mais magras, esbeltas e menos estressadas, terem mais 

paciência e autoestima, e nesta balança entre mais e menos, buscam o harmonizar as 

negociações e os micro-poderes no lar como forma de abrir caminho para novas 

oportunidades de modo que: 

 

 

Figura 97 – Anúncio de cartão de crédito. Fonte: 

https://www.google.com.br/search?q=propaganda+de+cart%C3%A3o+de+cr%C3

%A9dito&client=firefox-a&hs=xrx&rls=org.mozilla:pt-

BR:official&channel=np&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=POhIVPCfGt

OWgwSzvoHYAg&ved=0CDkQsAQ&biw=1586&bih=766#facrc=_&imgdii=_&img

rc=LyIr6z.Acesso em 23 out. 2014. 

https://www.google.com.br/search?q=propaganda+de+cart%C3%A3o+de+cr%C3%A9dito&client=firefox-a&hs=xrx&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=np&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=POhIVPCfGtOWgwSzvoHYAg&ved=0CDkQsAQ&biw=1586&bih=766#facrc=_&imgdii=_&imgrc=LyIr6z.Acesso
https://www.google.com.br/search?q=propaganda+de+cart%C3%A3o+de+cr%C3%A9dito&client=firefox-a&hs=xrx&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=np&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=POhIVPCfGtOWgwSzvoHYAg&ved=0CDkQsAQ&biw=1586&bih=766#facrc=_&imgdii=_&imgrc=LyIr6z.Acesso
https://www.google.com.br/search?q=propaganda+de+cart%C3%A3o+de+cr%C3%A9dito&client=firefox-a&hs=xrx&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=np&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=POhIVPCfGtOWgwSzvoHYAg&ved=0CDkQsAQ&biw=1586&bih=766#facrc=_&imgdii=_&imgrc=LyIr6z.Acesso
https://www.google.com.br/search?q=propaganda+de+cart%C3%A3o+de+cr%C3%A9dito&client=firefox-a&hs=xrx&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=np&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=POhIVPCfGtOWgwSzvoHYAg&ved=0CDkQsAQ&biw=1586&bih=766#facrc=_&imgdii=_&imgrc=LyIr6z.Acesso
https://www.google.com.br/search?q=propaganda+de+cart%C3%A3o+de+cr%C3%A9dito&client=firefox-a&hs=xrx&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=np&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=POhIVPCfGtOWgwSzvoHYAg&ved=0CDkQsAQ&biw=1586&bih=766#facrc=_&imgdii=_&imgrc=LyIr6z.Acesso
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A importância crescente das condutas ambivalentes em detrimento das escolhas 

radicais entre duas condutas consideradas como incompatíveis, marca uma 

transformação cultural tão profunda, que deve ser colocada no centro da análise dos 

comportamentos das mulheres no período atual‖ (TOURAINE, 2006, p.91). 

 

E ainda,  

 

As condutas que eram definidas por uma oposição do tipo ‗ou...ou‘ orientavam-se 

para uma certa representação da sociedade ou da história, enquanto o tema da 

ambivalência afasta toda a ‗lei‘ da história, enquanto o tema da ambivalência afasta 

toda a ‗lei‘ da história ou toda a concepção funcionalista da ordem social, atribuindo 

o lugar central já não ao sistema, mas ao ator, que pode e deve, assim, combinar uma 

forma de participação social com uma forma de autonomia pessoal. É a partir do 

momento em que cada indivíduo julga uma situação em relação a si mesmo, e já não 

em relação ao ‗sentido‘ dessa situação, que esta lhe aparece como dupla, boa ou má 

ao tempo, tanto voltada para o passado como para o futuro (TOURAINE, 2006, 

p.91). 

 

 

São construídos cosmos de interesses e prioridades nos quais as práticas de consumo 

são muito importantes. Nota-se que as limitações de renda e o baixo nível de escolaridade são 

variáveis que interferem diretamente nas escolhas de consumo e no grau de endividamento 

das mulheres e sua família. Dar conta de demandas básicas como alimentação, água, energia, 

roupas e sapatos tem grande peso no orçamento destas mulheres. 

O consumo sustentável apresenta-se em nuances cotidianos, no esforço de economizar e 

harmonizar o orçamento doméstico de acordo com entradas e saídas e não propriamente 

advinda da preocupação com os recursos ambientais, uma vez que os aspectos ambientais são 

poucos divulgados, ou passam desapercebidos para a maioria das mulheres participantes na 

ocasião das compras.  

Escolher um detergente biodegradável carece de entendimento das vantagens em 

relação aos demais produtos mais poluentes, separar os resíduos recicláveis necessita de uma 

rede de coleta que possa realizar a destinação correta. Nota-se que o consumo sustentável é 

uma rede de ações conjuntas entre sujeito, esfera privada e esfera governamental, que devem 

estar atentos as nuances que tornam as práticas de consumo diferenciadas nas diversas regiões 

do país. 

Assim, a busca pela economia de água, de melhor utilização dos recursos financeiros, de 

reaproveitamento de alimentos dentre outras ações, inserem-se em perspectivas em prol da 

sustentabilidade, mas para que as mulheres possam de fato compreender a importância das 

práticas de consumo faz-se necessário a autopercepção como agentes de mudanças, não 

apenas no caminho de ascensão para o consumo, mas de reflexão e planejamento para 

otimizar os recursos.  
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Pode-se afirmar que a ampliação do poder de decisão das mulheres abre caminho para 

que elas possam desenvolver ações sustentáveis de forma consciente, uma vez que o ônus 

ambiental é coletivo. Para tanto, a esfera governamental precisa estar atenta às vozes que 

compõem estes contextos, visando à criação de estratégias cujos discursos façam jus a 

realidade destas mulheres, e não se convertam em discursos vazios. 

 

 3.2 Com a palavra: Professoras e Técnicas Administrativas em Educação (TAEs) 

 

Este subcapítulo apresenta as explanações das mulheres participantes da amostra ―B‖ 

desta pesquisa composta por 59 servidoras do IFS (30 professoras e 29 TAEs).  Em referência 

às análises destaca-se que não houve a distinção entre professoras e TAEs por apresentarem 

similaridades no composto desta amostra 

Com base na coleta de dados pode-se esboçar o perfil das mulheres em relação à renda, 

escolaridade, estado civil dentre outras informações que compõem o cosmos de interesse e 

práticas de consumo nas quais estão inseridas estas mulheres e seu grupo familiar, visto que 

um dos aspectos que mais influenciam o consumo das mulheres é a tutela e gestão dos 

recursos e compras para o lar e entes da família. Outro aspecto importante refere-se as 

identidades profissionais e do trabalho como balizador do tempo, das agendas no dia a dia das 

mulheres, apresentando-se como um dos principais aspectos de diferenciação da amostra ―A‖ 

(mulheres mil). 

Nota-se inclusive que as mulheres participantes desta amostra tiveram menos 

dificuldades em explanar sobre si mesmas, se comparadas as mulheres participantes do 

Programa Mulheres Mil (amostra ―A‖). Surgem palavras escritas com letras bem feitas que 

esboçam perfis nos quais a ambivalência tem lugar privilegiado entre os pólos distintos da 

força e da delicadeza. 

A maioria das mulheres participantes desta amostra (84,74%) é oriunda da Região 

Nordeste do país, sinalizando também a presença de professoras e TAEs de outras regiões: 

Norte (1,69%), Sudeste (7,49%) e Sul (1,69%). Boa parte (33,89%) encontra-se na faixa entre 

31 e 39 anos de idade, são casadas (50,85%) como pode ser observado na figura 98: 
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Dentre as entrevistadas 81,35% possuem parceiro (a) afetivo (a), enquanto 16,94% 

indicaram não possuir parceiros (as). Em relação aos filhos, algumas delas pretendem ser 

mães futuramente visto que a maternidade atualmente não é apenas um estado biográfico ou 

uma etapa biológica da vida da mulher. É um estado especial que exige planejamento 

familiar, financeiro e principalmente de gestão adequada em relação à carreira, o que 

converge com tendência nacional de redução da natalidade no Brasil (gráfico 03) ou 

adiamento da gestação para faixa etária acima dos 30 anos. Pode-se inclusive observar os 

indicadores de taxa bruta de natalidade na figura a seguir: 

 

Figura 98 – Indicação do perfil relacionado à idade e estado civil. 

Fonte: Siqueira, 2014. 
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Esta referência pode ser observada em questão relativa aos sonhos de consumo (que 

será abordada posteriormente neste estudo), visto que ser mãe surge como um sonho que 

exige ―investimentos‖ em itens específicos, educação, saúde e, principalmente, tempo e 

dedicação (resposta de uma TAE). Para outras este sonho surge após a conclusão do curso de 

doutorado e da conquista da casa própria, complementando o desejo de ―ser feliz‖ (resposta 

de uma professora).  Ser mãe não é para elas uma espécie de snapshot (imagem momentânea), 

mas um vínculo de compromisso, dedicação e investimento em longo prazo, para toda a vida. 

Ainda no âmbito da maternidade, 25,42% das mulheres indicaram ter apenas 01 filho, 

enquanto 23,73% possuem 02 filhos e 3,39% delas possuem 03 filhos. 

Assim, como na amostra ―A‖ (mulheres mil) as participantes desta amostra ―B‖ 

(62,71% das servidoras) indicam conhecer algumas leis e políticas públicas relacionadas aos 

direitos das mulheres, embora algumas citaram dúvidas a este respeito:  

 

―Só [conheço] a Lei Maria da Penha‖- Prof.ª 35 anos, casada. 

―[conheço] algumas  [leis] –igualdade de gênero, proteção à saúde , liberdade, leis 

trabalhistas   

(licença maternidade e Lei Maria da Penha‖- Prof.ª 47 anos, solteira. 

―Sei que existem, acho que conheço‖- Prof.ª  27 anos, solteira. 

―Com certeza sim, leio  muito sobre elas e vejo filmes e documentários sobre a 

execução destas leis‖- Prof.ª 36 anos, casada. 

   

Gráfico 03 -  Taxa bruta de natalidade – Brasil 2000 a 2014. 

Fonte: <http://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/taxas-

brutas-de-natalidade>. Acesso em: 20 de out. 2014. 

http://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/taxas-brutas-de-natalidade
http://brasilemsintese.ibge.gov.br/populacao/taxas-brutas-de-natalidade
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O que demonstra a necessidade de maior divulgação do Plano de Política Públicas para 

as Mulheres que possuem como princípios norteadores:  

a) Autonomia das mulheres em todas as dimensões da vida; 

b) Busca da igualdade efetiva entre mulheres e homens, em todos os âmbitos; 

c) Respeito à diversidade e combate a todas as formas de discriminação; 

d) Valorização do caráter laico do Estado; 

e)  Universalidade dos serviços e benefícios ofertados pelo Estado, e 

f)  Participação ativa das mulheres em todas as fases das políticas públicas. 

E ainda transversalidade como princípio orientador de todas as políticas públicas, 

aspecto este que tem se firmado em diversas outras políticas de outros âmbitos como a 

economia, a educação, saúde e meio ambiente. 

No tocante a renda, a figura 99 indica que 54,24% das mulheres possuem remuneração 

acima de 05 salários mínimos, valor este relacionado ao cargo ocupado e as carreiras de 

Professores de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (EBTT) e de Técnicos Administrativos 

em Educação (TAE), visto que possuem escalas de aumento da remuneração em relação ao 

tempo de serviço e ao nível de qualificação e capacitação.  

 

 

 

 

 

Figura 99 – Indicação do perfil relacionado à renda e nível de 

escolaridade. Fonte: Siqueira, 2014. 
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Mesmo diante da ascensão das mulheres no tocante ao nível de escolaridade e  cargos 

no serviço público, ainda pode-se observar disparidades em relação a distribuição em cargos 

de direção e assessoramento e quanto à remuneração o que pode ser observados nos gráficos 

04 e 05 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pode-se observar que o nível de escolaridade das mulheres servidoras tem aumentado 

consideravelmente se comparado aos homens, no entanto a distribuição dos cargos de Direção 

e assessoramento superior não ocorre de forma equitativa   

Gráfico 05- Distribuição dos cargos de Direção e 

Assessoramento Superior segundo sexo e entidades. Fonte: 

Boletim Estatístico de Pessoal n. 214, fevereiro de 2014. 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Gráfico 04- Distribuição de Faixa de remuneração servidores 

federais. Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal n. 214, fevereiro 

de 2014. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 
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Neste contexto merece atenção o percentual de mulheres que estudam atualmente. Cerca 

de 62,71% das mulheres indicaram estudar, visto que de acordo com uma professora 

entrevistada ―professor nunca para de estudar‖. Nota-se inclusive a grande motivação das 

mulheres servidoras em ascender profissionalmente mediante elevação do nível de 

escolaridade. Tais esforços reconfiguram a rotina das mulheres, a gestão do tempo em suas 

agendas e o planejamento em médio e curto prazo.  

Estudar continuamente relaciona-se também aos incentivos institucionais do IFS 

mediante ações do Governo Federal para que tanto o professor quanto os TAEs possam 

atualizar-se e assim imprimir maior eficiência e eficácia nos serviços prestados, além do 

desenvolvimento de habilidades e capacidades para vida pessoal de cada indivíduo.  

Percebe-se que a construção da identidade profissional atrelada às vivências pessoais e o 

contexto de trabalho no Serviço Público Federal indicam dimensões diferenciadas de ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  06- Distribuição dos níveis de escolaridades. Fonte: 

Boletim Estatístico de Pessoal n. 214, fevereiro de 2014. 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 



179 

O contexto profissional é um espaço privilegiado de observação e análise de 

relações sociais, com práticas e normas quotidianas específicas que exigem ao 

indivíduo a entrada em, pelo menos,  dois mundos: o mundo formal organizacional e 

o mundo informal organizacional. O primeiro dos dois mundos é constituído por 

todos os elementos burocráticos, hierarquizados, formalmente instituídos que lhe 

exigem um saber técnico específico que se coadune com a função que irá executar. 

O segundo mundo é constituído pelo indizível, traduzido nas relações sociais e nos 

vários grupos que pertencem á organização e ao grupo profissional em que o sujeito 

se encontra inserido. Este duplo movimento que passa simultaneamente do 

individual para o coletivo e do coletivo para o individual (negociação e estratégias 

de identificação profissional) permite a diferenciação face o outro e a consolidação 

ou ruptura com a auto-representação do sujeito (vivências pessoais, sociais e 

profissionais) e com as características que ele identifica como representativas do 

grupo profissional a que pertence (SANTOS, 2011, p. 72). 

 

Neste contexto percebe-se que as qualidades mais citadas pelas mulheres incluem ser 

trabalhadora e determinada, como indica a tabela 11: 

 

                                   Tabela 11- Qualidades citadas pelas mulheres (professoras e TAEs). 

 

                      OBS.: As mulheres puderam citar mais de uma opção. 

                      Fonte: Siqueira, 2014 
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As mulheres desta amostra ―B‖ (composta por  professoras e TAEs) aceitaram de forma 

positiva o desafio de expressar o que pensam de si mesmas. Após interlocuções introdutórias 

a cerca da importância do estudo, 91,52% das mulheres que responderam os questionários 

indicaram aspectos positivos sobre si mesmas, utilizando termos que giraram em órbitas de 

três palavras centrais: trabalho, persistência e cuidado. Sendo que apenas 3,08% não 

responderam. 

Trata-se, portanto, de um exercício de espelhos múltiplos, como aqueles dos parques de 

diversões nos quais podemos ver nossas imagens sob vários ângulos, inclusive distorcidas.  

Quando questionadas sobre a possível opinião alheia, algumas mulheres indicaram não 

pensar sobre estas questões e que não se importam com a opinião dos outros. Sobre esta 

questão surgiram também percepções neutras e negativas: ―exigente‖, ―tímida‖, ―agitada, 

apressada, etc. que sou louca‖, ―que sou antissocial, solitária e não confiável‖, ―acham que 

sou uma pessoa fechada, porém objetiva e determinada‖. A opinião das outras pessoas pode 

inclusive motivar mudanças comportamentais como indica a tabela 12. 

 

                  Tabela 12- O que você acha que as pessoas pensam de você? (Prof.ª e TAEs). 

 

 

   OBS: As mulheres puderam citar mais de uma opção. 

   Fonte: Siqueira, 2014. 
 

Dentre os aspectos que as mulheres gostariam de mudar em si mesmas, nota-se  que o 

que é uma qualidade para uma pessoa pode representar um aspecto negativo para outras a 

exemplo de traços de inocência, confiança nas pessoas e não guardar mágoas. Mas as 
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principais causas de insatisfação referem-se ao temperamento explosivo, falta de paciência, 

aos altos níveis de exigência e excesso de organização, melhor qualidade nos relacionamentos 

afetivos e redução nos níveis de consumo como indica a tabela 13. 

 

Tabela 13- Principais aspectos que as mulheres gostariam de mudar em si mesmas (professoras e TAEs). 

 
   OBS: As mulheres puderam citar mais de uma opção. 

   Fonte: Siqueira, 2014. 
 

Ser menos consumista se configura em uma preocupação apenas para 1,69% das 

mulheres. O temperamento explosivo e a falta de paciência foram citados como principais 

aspectos que motivam mudanças por parte das mulheres, neste tocante o aumento da 

responsabilização e atividades em suas agendas contribui de forma significativa quanto a estas 

percepções.  Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto SOS Corpo/Data Popular três em 

cada quatro mulheres afirmam que suas rotinas são extremamente cansativas (figura 100). A 

mesma pesquisa indica ainda a falta de tempo  para cuidar de si mesma na correria do dia a 

dia. 
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Figura 100 – Indicação de rotina exaustiva e falta de tempo para cuidar de si mesma. Fonte: 

Baseado na Pesquisa Trabalho remunerado  e trabalho doméstico: uma tensão permanente.  SOS 

Corpo/Instituto Feminista para Democracia; Data Popular, 2012, p. 15-17. Disponível em: 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/pesquisa/. Acesso em: 03 jan.2015. 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/pesquisa/
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Estes  indicadores e discursos desenham esboços destas mulheres que desejam traçar 

suas trajetórias de vida desenvolvendo-se no limiar de antigos a novos papéis (figura 101). 

 

 

 

 

 

 

Mesmo com o avanços dos estudos de gênero no Brasil e no mundo, o senso comum 

atribuí às mulheres um conjunto de traços das quais muitas pessoas classificam como ―coisas 

de mulher‖, dentre elas vaidade e o gosto pelas tendências da moda.  

Neste contexto, 42,37% das mulheres indicaram ser vaidosas. Outras 28,81% afirmaram 

serem vaidosas ―às vezes‖ ou a ―depender da situação‖, enquanto 6,77% não consideram a 

vaidade como um aspecto importante de sua personalidade. 

A vaidade (do latim vanĭtas) juntamente com o orgulho (do latim superbia) ou soberba 

é considerado um desejo de supremacia perante o outro, de valorização de virtudes, beleza, 

força, inteligência, riqueza, entre outros aspectos. Do ponto de vista comercial, é amplamente 

fomentada considerando o grande número de anúncios que apresentam a vaidade como a 

atenção e o cuidado a si mesmo, como forma de melhorar atributos e qualidades atingindo 

níveis elevados de bem-estar e aceitação social. 

Relaciona-se intrinsecamente com o desejo de apropriar-se das tendências da moda que 

oferece uma gama de opções para compor variados estilos seja de moda, decoração ou estilos 

de vida. 

A vaidade por vezes é motivada como forma de compor ―looks‖ adequados para 

trabalho, lazer e outras ocasiões. Estas mulheres adquirem  roupas e acessórios ―para 

Figura 101 – Alguns discursos das mulheres participantes da 

amostra “B”- servidoras. 

Fonte: questionários da pesquisa, 2014. 
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trabalhar‖ (figura 102) além de equipamentos como notebooks, tablets, projetor multi-mídia 

entre outros. 

 

 

 

 

Estas mulheres têm conhecimento das novidades através de anúncios na internet, 

televisão, revistas, catálogos  e  por meio de outras pessoas. 

Em relação ao acesso à informação, todas as mulheres utilizam a internet com 

frequência e geralmente costumam ler materiais impressos em livros, revistas e jornais. Nota-

se inclusive que as mulheres procuram aproveitar pequenos intervalos de tempo que seriam 

―perdidos‖ em filas, nas salas de espera de consultórios médicos e outros lugares para ler ou 

estudar otimizando assim sua agenda de compromissos com o hábito da leitura ou a 

necessidade de estudar. Tal referência é um hábito corrente na rotina de boa parte destas 

mulheres, inclusive foi citado por duas delas:  

 

―Vida simples [revista] é ótima para ler em filas e consultórios‖ -Prof.ª, 27 anos, 

solteira. 

  

―Gosto de revistas variadas, mas só compro as revistas que aproveito para o trabalho 

e estudo, as outras  de moda  e  vida dos artistas eu leio nos consultórios médicos, 

pois  se a pessoa comprar  não servem para nada depois, apenas para recortar em 

trabalhos escolares‖- TAE, 37 anos, solteira. 

 

Figura 102 - Anúncio indica itens do vestuário para a mulher que 

trabalha. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Dentre as revistas preferidas citadas pelas mulheres estão às revistas de moda e que 

tratam da vida das celebridades, a exemplo da Vogue, Glamour, Manequim, Cláudia e Caras. 

Destaca-se também a preferência pelos periódicos ligados à profissão e estudos, religião e 

autoajuda além de política e informações em geral (a exemplo da Veja, Isto é, Caros Amigos 

e Bravo).  Dentre as revistas com temas variados estão às revistas que tratam de viagens, 

negócios, educação dos filhos, arquitetura e engenharia. O interesse pelos veículos de 

informação pode ser motivado inclusive por preocupações ligadas ao cotidiano das mulheres 

como podemos observar na tabela 14: 

 

Tabela 14- Hall das maiores preocupações das mulheres (professoras e TAEs). 

 
      OBS.: As mulheres puderam citar mais de uma opção.  

   Fonte: Siqueira, 2014. 
 

As servidoras citaram mais preocupações de âmbito geral-coletivo, usando inclusive 

menos pronomes possessivos (meu, minha, nosso, nossa), menção ao tempo (influenciado 

pela carga horária do trabalho e estudo) e outros aspectos interessantes em comparação com 

as mulheres da amostra ―A‖ (mulheres Mil). Observa-se inclusive a preocupação com a 

violência e segurança, menção às problemáticas ambientais, à qualidade do serviço público e 

contribuições para melhoria do IFS, o que aduz a esferas do dever em relação ao trabalho. 
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Quanto à audiência de programas de TV foram citados os jornais informativos, 

programas de entretenimento com entrevistas, filmes e seriados que tratam de família e 

educação. Este dado é diretamente ligado ao acesso a equipamentos eletro-eletrônicos, e aos 

âmbitos de interesse pessoal, considerando que estar informado representa hoje ter mais 

oportunidades e colaborar principalmente na construção de novas formas de sociabilidades 

mediadas pelas redes sociais via internet. 

A facilidade de acesso ao crédito possibilita a aquisição de uma gama de eletro-

eletrônicos que em outras décadas eram de difícil aquisição. Outro fator relevante refere-se à 

individualização dos espaços compartilhados no lar.  

Compartilhar uma linha fixa de telefone, o aparelho de TV, DVD, um computador, um 

aparelho de som não é algo corrente considerando que o aporte de renda e novas 

temporalidades na gestão do tempo e rotina influenciam neste aspecto. 

 Reunir toda a família em torno da TV tornou-se cada vez mais difícil, assim nota-se a 

multiplicação do número de aparelhos como celular, TV e computador. É presente a 

existência de cômodos ―imaculados‖ no lar por conta da falta de tempo das pessoas 

usufruírem destes espaços, a exemplo da sala de estar ―[...] um nome irônico para um 

aposento em que ninguém está‖ (KRON 1983, apud McCRACKEN, 2014, p.144). 

Assim, em famílias como a de uma professora casada e que possui três filhos (inclusive 

adolescentes) não é estranho encontrar cinco aparelhos de TV e seis computadores no lar, 

visto que o compartilhamento destes aparelhos pode causar incompatibilidade de gostos em 

relação à programação e necessidade de uso (ex. vídeo game, trabalho escolar e acesso a redes 

sociais).  

Já em relação aos aparelhos de ar-condicionados, a maioria das entrevistadas 

sinalizaram a posse de 01 a 02 aparelhos, embora algumas entrevistadas indicaram possuir um 

número de 03 ou mais aparelhos, o que pode aumentar consideravelmente os gastos com 

energia elétrica. Segundo informações da Associação Sul Brasileira de Refrigeração, Ar-

condicionado, Aquecimento e Ventilação (ASBRAV) o aumento das temperaturas climáticas 

continuará aumentando as vendas dos aparelhos de ar-condicionado: 

 

A previsão de vendas para os próximos meses segue a tendência de crescimento do 

ano, pois a ASBRAV verificou aumento de 35% nas vendas de ar-condicionado 

residencial em 2013, em comparação com os doze meses de 2012. Dados da 

Associação Brasileira de Refrigeração Ar-condicionado, Ventilação e Aquecimento 

(ABRAVA) mostram que apenas 13% das 57 milhões de residências no Brasil têm ar-

condicionado. A entidade ainda afirma que 72% dos aparelhos instalados são splits, 

um aumento de 12% em um período de dez anos (Fonte: < 

http://www.asbrav.org.br/aconteceu.php?id=70>. Acesso em: 22 fev.2015). 

http://www.asbrav.org.br/aconteceu.php?id=70
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Ao observar a quantidade de aparelhos à disposição nos lares deve-se levar em 

consideração a configuração familiar (número de pessoas que residem no lar), seus hábitos e 

estilos de vida salientando que as mulheres participantes desta amostra têm como traço 

principal a organização e gestão do tempo em torno do trabalho, e sinalizam esta tendência  

como prática dos demais componentes do núcleo familiar  para os quais a escola e instituições 

afins tem grande importância em suas agendas, e o lazer por vezes é algo a ser programado e 

planejado. 

Percebe-se inclusive que o tempo destinado ao trabalho e ao estudo (que geralmente 

relaciona-se diretamente com a qualificação e capacitação para o trabalho) excede as horas da 

carga horária cumprida nos setores de trabalho o que converge com indicadores da pesquisa 

do Instituto SOS Corpo/Data Popular (figura 103) na qual 35% das mulheres sinalizam 

trabalhar mais que a jornada formal de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 Cada vez mais as mulheres habituam-se a realizar várias atividades ao mesmo tempo 

utilizando-se de recursos denominados multi-telas ou multiscreeners, o que converge com  

Içami Tiba no livro ―Homem cobra, mulher polvo‖ indica que: 

 

 

Figura 103 – Indicação de horas trabalhadas além da jornada formal de trabalho. Fonte: Baseado 

na Pesquisa Trabalho remunerado e trabalho doméstico: uma tensão permanente.  SOS 

Corpo/Instituto Feminista para Democracia; Data Popular, 2012, p. 20. Disponível em: 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/pesquisa/. Acesso em: 03 jan.2015. 

http://agenciapatriciagalvao.org.br/pesquisa/
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É típico do comportamento feminino satisfazer as necessidades dos outros antes das 

próprias. Ao contrário do homem-cobra que focaliza seu objetivo e ignora todo o 

resto, a mulher-polvo faz várias coisas ao mesmo tempo e com seus tentáculos, 

controla tudo o que a rodeia (TIBA, 2004, p.41). 

 

 

Neste contexto, a otimização do tempo para a realização de várias tarefas tornou-se 

possível principalmente pela ampliação do uso do celular, notebooks, tablets e outros 

aparelhos, dispositivos móveis e aplicativos como WhatsApps. Gomes (2014) cita que em 

pesquisa realizada no início de 2014 em 12 capitais brasileiras, cerca de 40 milhões de 

pessoas usam TVs, PCs, celulares e outros dispositivos móveis ao mesmo tempo. Segundo o 

jornalista, a maioria enquadra-se  no perfil de renda da chamada classe B, que juntamente com 

a classe C ascendem na aquisição de produtos como os citados acima.  

Quanto ao hábito da leitura 72,88% indicaram ler livros com frequência, destacando que 

por trabalharem em uma instituição de ensino torna-se inclusive uma praxe enriquecedora 

para o desenvolvimento pessoal, cultural e profissional do sujeito. Mas se deve lembrar que as 

demais participantes da amostra inserem-se no grupo daquelas que não costumam ler, ou lêem 

às vezes ou raramente. 

Dentre as entrevistadas, 55,93% costumam adquirir CDs e DVDs variados ou mesmo 

―baixar seus conteúdos através da internet‖. As consumidoras que adquirem tais dispositivos 

admitem inclusive que nem sempre compram CDs e DVDs originais adquirindo também 

cópias ―pirateadas‖, uma vez que o custo dos originais é considerado relativamente ―caro‖. A 

falsificação (pirataria) representa uma das mais nocivas práticas de consumo uma vez que 

fornece lucro a redes de contrabando, trabalho informal dentre outros, além de prejudicar a 

arrecadação de impostos e a salva guarda dos direitos autorais dos seus titulares. 

 

O setor fonográfico tem 65% de seu mercado tomado pela pirataria, o que já 

ocasionou, nos últimos anos, a perda de mais de 80 mil empregos formais e uma 

queda de mais de 50% no faturamento do setor. Além disso, mais de 3,5 mil pontos 

de vendas legalizados já foram fechados no País, e a estimativa com a perda em 

arrecadação de impostos já ultrapassa os R$ 500 milhões anuais. Todo este prejuízo 

também afetou diretamente os artistas, já que as gravadoras reduziram em mais de 

50% os lançamentos de produtos nacionais e a contratação de artistas locais. No 

setor audiovisual, as estatísticas não são muito diferentes. No ano de 2006, por 

exemplo, mesmo o mercado lançando cerca de 1,7 mil títulos de filmes em DVD e 

um faturamento de mais de R$ 700 milhões em bilheteria de cinema no Brasil, ele 

ainda perde com a pirataria, pois 59% dos DVDs comercializados não são originais. 

A cópia de filmes piratas (39%) e os downloads pela Internet (38%) são os grandes 

responsáveis pela perda da indústria (Cartilha ―Brasil original, compre esta ideia‖. 

<file:///C:/Users/usuario/Downloads/2011relat%C3%B3rio_BrasilOrignal.pdf. 

>Acesso em: 21 fev. 2015,  p.74-75). 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/2011relatÃ³rio_BrasilOrignal.pdf
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Com vistas a combater o crescente avanço da falsificação muitas empresas, 

principalmente com marcas renomadas, integram o movimento chamado ―democratização do 

luxo‖ no qual grifes famosas lançam série de produtos com preços mais acessíveis:  

 

São os chamados produtos de acesso. Nem todo mundo pode comprar um vestido 

Chanel ou Dior, por exemplo, mas um batom ou um perfume já é mais fácil. Uma 

bolsa de couro Longchamp pode não caber no orçamento dos ―simples mortais‖, 

mas que tal a versão ―pliable”, que leva mais tecido do que couro, mas mesmo 

assim, estampa o logotipo? Não dá para comprar um vestido do Empório Armani, 

mas a Armani Exchange pode servir. Se não der para comprar uma roupa de Marc 

Jacobs, que tal, pelo menos, um chaveiro? (GAZUREK, M. O. Disponível em: 

<http://www.brandinsights.com.br/pagina/1037> . Acesso em: 23 dez. 2014). 

 

 

Segundo o Relatório do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos Contra a  

Propriedade Intelectual
35

 (CNCP)  os produtos mais falsificados são os eletroeletrônicos 

(gráfico 07). 

 

 

 

 

Mas a questão da falsificação de produtos deve levar em consideração os reais motivos 

pelos quais os produtos não são acessíveis ao consumidor, a exemplo da carga excessiva de 

impostos. Analisando a cadeia produtiva, os canais de logística e possíveis formas de 

barateamento dos produtos, talvez fosse possível combater a pirataria e seus efeitos nocivos. 

 

_______________ 
35  

Fonte: Cartilha  ―Brasil original, compre esta ideia‖. 

<file:///C:/Users/usuario/Downloads/2011relat%C3%B3rio_BrasilOrignal.pdf. >Acesso em: 21 fev. 2015. 

 

Gráfico 07-  Indicadores de produtos falsificados. Fonte: Cartilha  “Brasil original, 

compre esta ideia”. 

<file:///C:/Users/usuario/Downloads/2011relat%C3%B3rio_BrasilOrignal.pdf. >Acesso 

em: 21 fev. 2015. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/2011relatÃ³rio_BrasilOrignal.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/2011relatÃ³rio_BrasilOrignal.pdf
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3.2.1 Consumo além da televisão  

 

Nota-se que apesar de ser considerado um canal de grande influência no cotidiano 

brasileiro, a importância da televisão nos lares das mulheres desta amostra caiu 

consideravelmente, ao contrário das mulheres da amostra ―A‖ (mulheres mil). Algumas 

décadas atrás muitas mulheres investidas no papel de donas-de-casa (diferente da categoria 

―chefe de família‖) que não trabalhavam fora do lar (em empregos formais) destinavam várias 

horas do dia cuidando dos filhos, da gestão do lar, compras e preparação das refeições. Neste 

bojo, a televisão oferecia programações voltadas para este público em manhãs e tardes cheias 

de ―dicas‖ para preparação dos alimentos, confecção de trabalhos manuais e outras atividades 

correlatas. 

Atualmente pode-se ainda observar este tipo de programação na TV, mas em relação à 

audiência do público feminino, muitas mudanças ocorreram. A inserção das mulheres nos 

postos de emprego e ensino formais tornou um desafio à conquista deste público, uma vez que 

―[...] a polarização do quotidiano em torno da jornada de trabalho reveste, assim, o significado 

de uma rendibilização do tempo‖ (PAIS, 2003, p.87). 

Observam-se ainda dinâmicas em torno da super valorização das rotinas e a exposição 

de ações de cunho pessoal e até íntimo dos sujeitos. Tais ações seguem no bojo das novas 

tecnologias, visto que ―[...] a tecnologia nos permite fazer um ‗photoshop‘ das relações, dos 

momentos da imagem com que nos apresentamos ao mundo‖ (BARBOSA, 2014, p.63). 

Geralmente os usuários das redes sociais optam pela criação de um ―perfil‖ que pode ser 

considerado como: 

Um espaço individual criado por uma pessoa no Facebook. Qualquer outra pessoa 

que venha a estabelecer uma conexão com o criador de um perfil poderá publicar 

comentários no ―mural‘ deste, que consiste em um stream de atualizações cuja 

publicação é permitida pela pessoa em sua conta (GUNELIUS, 2012, p.129). 

 

Segundo Gunelius (2012, p.77) existem quatro ―Cs‖ básicos relacionados ao marketing 

e as redes sociais, dentre eles: criação de conteúdo, compartilhamento de conteúdo, atenção 

aos contatos e construção de comunidades. Assim, busca-se não só um lugar ao sol, mas a 

conquista do papel central de protagonista de sua condição biográfica, o personagem central 

dos ―selfies‖ que valorizam e divulgam ações cotidianas nas redes sociais, a exemplo das 

vidas dos artistas. 
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Vive-se uma época de grande apelo à exterioridade, na qual o mercado expõe as 

pessoas às razões de ordem  tecnológica, ao consumismo e a uma confusa 

diversidade de opções. Vive-se a época do espetáculo, dos efeitos especiais, aquela 

na qual o parecer ser e o possuir em muitos casos sufocam o ser (VERGARA, 

DAVEL, et al.  2009, p.32).    

 

 Soma-se a este fato o stress de continuamente alimentar ―vidas editadas‖, viagens, 

comemorações, relacionamentos afetivos e outros fatos cotidianos que são proclamados e 

―curtidos‖ por aqueles que participam do mundo virtual dos ―incluídos‖, como um escritor 

que necessita ‗escrever‘ os próximos capítulos de uma novela. 

 

A mudança é compreensível. Quando grande parte das relações é construída a partir 

de uma base virtual em que todas as nuances de sentimentos são resumidas a uma 

dúzia de ‗emotions‘, fica muito fácil manter uma distância emocional. No ambiente 

virtual, basta um clique para excluir os desafetos, bloquear os chatos, deletar 

comentários que não agradam. Ali é fácil escapar da complexidade e das demandas 

das relações, numa simplificação que, como resultado nos torna mais e mais 

solitários (MULLER, 2014, p.15). 

 

 

Estas dinâmicas têm aberto inúmeras oportunidades para que as empresas possam 

conquistar nichos de mercado e consumo fortemente segmentados. Torna-se rentável ter 

acesso a grande número de consumidores com custo relativamente baixo e alta amplitude 

(local e global) e principalmente fazer uso da inserção do consumidor (usuário da internet) 

como propagador de produtos e novos estilos de vida. Neste tocante Susan Gunelius, CEO da 

Key Splash Creative Inc. empresa de marketing e comunicações e uma das mais famosas 

parceiras do Blog da Revista Forbes esclarece que: 

 

Em vez de investir milhões de dólares em comerciais de TV, veiculados durante o 

chamado ‗horário nobre‘, você pode investir apenas 30 minutos diariamente para 

alcançar um público muito mais abrangente ou uma audiência mais qualitativamente 

segmentada [...]. (GUNELIUS, 2012, p. 225). 

 
À medida que você cria e compartilha mais e mais fantásticos conteúdos on-line, seu 

público cresce organicamente. Com o passar do tempo, muitos membros dessa 

platéia irão converter-se em seus seguidores fiéis. Quanto mais você puder envolvê-

los com a criação de conteúdos fantásticos, mais  provavelmente  eles verbalizarão 

sua apreciação, seus pensamentos e suas opiniões (tanto positivas quanto as 

negativas) [...] muitos dentre os mais populares especialistas  em mídias sociais 

afirmam que o sucesso que tiveram na rede mundial de computadores adveio, 

principalmente da consolidação de laços e relacionamentos pessoais com seguidores 

leais- o que começou com as repostas que eles deram a postagens em blogs, 

interações em redes sociais e respostas a comentários no Twitter (Ibidem, 2012, p. 

36-37). 

 

 

 



192 

Assim, a oferta de produtos mediante mensagens, e-mail e conteúdos compartilhados 

cresceu consideravelmente nos últimos anos, nota-se inclusive a grande quantidade de ofertas 

que enchem a caixa de e-mail e spams direcionados ao âmbito de interesses dos sujeitos, 

mesmo que estes não tenham expressado interesse em receber tais mensagens como apresenta 

as figuras 104, 105 e 106 a seguir. 

 

 

                              

 

 

Figura 104 – Ofertas enchem as caixas dos e-mails. 

 Mensagem enviada para  e-mail em 03 set. 2014. 

Fonte: e-mail pessoal. 

Figura 105– Oferta de produtos via email. 

Fonte: e-mail pessoal.  Acesso em: 25 ago.2014. 
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Percebe-se inclusive que as agências de publicidade estão interessadas cada vez mais 

nos âmbitos de interesses dos sujeitos inclusive das mulheres, assim podem segmentar 

mercados oferecendo produtos que se destinam a suprir necessidades bem específicas. 

A coletânea destes dados revela a importância do acesso à informação como fator 

influenciador de diversas práticas de consumo das mulheres indicando a pré-disposição e a 

necessidade de estarem atualizadas em relação às novidades tecnológicas que possam otimizar 

o tempo, ampliar contatos, colaborar com a construção de sociabilidades e, principalmente, 

que possam auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional.  

 

3.2.2  Poder de decisão, uma conquista importante  

 

O poder de escolha e decisão são pontos importantes nos estudos do âmbito do consumo 

por relacionar aspectos culturais e sociais dos sujeitos que constroem percepções acerca do 

querer e do dever, considerando motivações, desejos e limitações. 

A liberdade de escolha não garante nossa liberdade de efetivamente atuar sobre 

essas escolhas nem assegura a liberdade de atingir os resultados desejados. [...] 

Muito comumente, nós pensamos limitados pelo dinheiro de que dispomos, embora 

também consideremos as fontes simbólicas de limitação. [...] Com relação às 

práticas cotidianas de liberdade, somos ao mesmo tempo autorizados e 

constrangidos (BAUMAN; MAY, 2010, p. 36-37). 

 

Para McDaniel e Gates (2004, p.182) o processo de decisão contribui para um maior 

entendimento das questões relativas ao consumo uma vez que relaciona variáveis pessoais e 

Figura 106 – Oferta pautada no uso de novas 

tecnologias. Mensagem enviada por e-mail em 09 

set. 2014. Fonte: e-mail pessoal.  
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influências externas. A figura 107 apresenta um modelo integrado do processo de decisão no 

qual as determinantes interpessoais relacionam-se com os determinantes pessoais 

(necessidades, motivações, percepções e autoconhecimento), nota-se que este processo parte 

do reconhecimento do problema ou oportunidade, e para tanto as fontes de informação são 

grandes influenciadoras. 

 

         

 

 

 

 

Para este estudo o poder de decisão e escolha ganha um viés especial, uma vez que por 

trás de cada oportunidade de ação, pode existir uma série de obstáculos vencidos  na trajetória  

formativa destas mulheres. Nota-se que os processos de empoderamento são antes de tudo um 

ganho da abertura do diálogo, ressonância das conquistas do acesso ao trabalho, à educação, 

aos espaços da vida pública como agentes de mudanças em níveis pessoais e coletivo. 

Cerca de 64,40% das mulheres participantes desta amostra afirmaram decidir sobre 

quase tudo no lar, enquanto 10,16% decidem  sobre tudo.  Dentre as entrevistadas 6,77% 

indicaram não tomar decisões e 5,08% não responderam. São marcantes para 13,59% das 

mulheres as decisões acerca de assuntos específicos, como pode ser observado nas 

comunicações abaixo: 

“Qualquer uma [decisão] que não  gere  despesa  para  meu marido, sem  que tenha  

conhecimento‖- Prof. ª 63 anos, casada. 

 

―Cuidados, manutenção  com  a  casa, limpeza, alimentação,  participação nas 

despesas, luz e condomínio‖- TAE, 27 anos, casada. 

 

―Diversas [decisões] menos compras‖-TAE, 51 anos, casada. 

 

Figura 107 - Modelo integrado do processo de decisão do consumidor. 

Fonte: Baseado em BLACWELL, R. et al., apud McDaniel e Gates 2004, p.182. 

 

 

Quadro 1.3- Modelo integrado do processo de decisão do consumidor. Fonte: 

Baseado em BLACWELL, R. et al., apud McDaniel e Gates 2004, p.182. 

 

 



195 

―Questões  de  convivência  familiar, saúde, e despesas  gerais‖- TAE, 29 anos 

solteira. 

 

―Cuidados  da  casa, dos filhos, escola e supermercado‖- TAE, 30 anos, casada. 

 

―Financeira, algumas compras, obras e alimentos‖- TAE (?) idade, casada. 

 

―Todas, meus marido apenas me consulta sobre as conseqüências destas e diz:faça o 

que achar melhor‖- Prof., 36 anos casada. 

 

 

Pode-se observar que a maioria das decisões é referentes à gestão da carreira, do lar, 

filhos, saúde e educação. Persiste o contexto de ambivalência entre antigos e novos papéis 

exercidos pelas mulheres contemporâneas, adeptas das novidades e dos resquícios de 

responsabilização feminina guardados no velho ―baú‖ patriarcal.  

É de costume ouvir nas ruas comentários relacionados ao ―relaxo‖ ou ―descuido‖ das 

mulheres em relação ao preparo das refeições, ao ―abandono‖ do tanque de lavar roupas e 

cuidado com as roupas dos filhos e do marido. A culpa por uma mancha no uniforme escolar 

do filho, uma camisa de trabalho mal passada ou a cama desarrumada incidem logo ao 

comentário: Não tem mulher nesta casa? Mesmo quando a mulher terceiriza as atividades 

domésticas, ―precisam estar atentas‘ a estes aspectos. 

Quando questionadas sobre o hábito de solicitar opiniões  de outras pessoas como apoio 

à decisões, 49,15% indicam apreciar sugestões de outros pontos de vista. Já para 16,94% isto 

não é uma prática corrente. Merece destaque também aquelas que responderam  que solicitam 

opinião ―às vezes‖, ou ―a depender da situação‖. Nota-se inclusive a importância do 

aconselhamento dos esposos, mães, amigas e irmãs, e o ensejo de decidir a palavra final.  

 

―Às vezes, mas a palavra final é minha‖- TAE, 35 casada. 

―Elas [as decisões] são compartilhadas com o parceiro‖- TAE, 35  anos, casada. 

―Todas as decisões são resultados de diálogos entre esposo e esposa‖- TAE, 37 anos, 

casada. 

―Dialogar em todas as decisões‖- Prof.ª 29 anos, casada. 

 

É perceptível às mulheres a necessidade de ampliação do diálogo no lar, no trabalho e 

nas relações pessoais, talvez resida nesta habilidade um dos principais traços do cosmo 

feminino. 
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3.2.3 Saúde, lazer e a necessidade de cuidar-se   

 

Uma das principais reclamações das mulheres é não ter tempo para cuidar de si mesma. 

Esta noção de cuidado não se refere apenas as questões estéticas (manicure, cabeleireiro entre 

outros), mas considera perspectivas amplas e principalmente a disponibilidade de tempo. 

Em relação à saúde, pode-se observar que 79,66% das mulheres desta amostra realizam 

exames pelo menos uma vez por ano, sendo que 11,86% os realizam mais de uma vez por 

ano. Estes dados podem apontar ressonâncias positivas de Programas do Governo Federal e 

campanhas nos veículos de comunicação, a exemplo do movimento ―Outubro Rosa‖, 

movimento originário dos EUA apoiado por diversas instituições, que visa fomentar a 

prevenção ao câncer de mama no Brasil e no mundo. Logo a seguir pode-se observar  em 

figura alusiva.  

 

     

 

 

 

 

Quando o assunto é sedentarismo e prática de atividade física, 44,07% indicaram 

praticar alguma atividade enquanto 52,54% citaram não praticar atividades físicas, 

considerando a falta de tempo como o maior empecilho, visto que o IFS disponibiliza 

gratuitamente academia de ginástica nos Campi de Aracaju e Lagarto.  

Deve-se salientar que o nível de sedentarismo pode estar relacionado também à extensa 

rotina de estudo, trabalho e tarefas do lar, na qual as mulheres parecem cumprir jornadas 

exaustivas como indicado na citação a seguir: 

 

―Sim, faço exercícios em casa, como correr, musculação, bicicleta e lavo e passo muita roupa‖- Prof.ª 36 

anos, casada, 1filho. 

Figura  108 -  Indicação de material de divulgação “outubro rosa” .   

Fonte:  https://www.google.com.br/search?q=outubro+rosa&client=firefox-

a&rls=org.mozilla:pt-

BR:official&channel=np&biw=1586&bih=766&source=lnms&tbm=isch&sa=X&

ei=dVNGVP-nIMvLggTIk4DAAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ.  

https://www.google.com.br/search?q=outubro+rosa&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=np&biw=1586&bih=766&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dVNGVP-nIMvLggTIk4DAAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.com.br/search?q=outubro+rosa&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=np&biw=1586&bih=766&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dVNGVP-nIMvLggTIk4DAAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.com.br/search?q=outubro+rosa&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=np&biw=1586&bih=766&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dVNGVP-nIMvLggTIk4DAAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
https://www.google.com.br/search?q=outubro+rosa&client=firefox-a&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=np&biw=1586&bih=766&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=dVNGVP-nIMvLggTIk4DAAQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
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Em relação ao lazer percebe-se que as mulheres destinam parte do salário para opções 

de lazer, considerando que 22,03% das participantes desta amostra indicaram gastos com 

lazer, dentre eles: passeios, praia, cinema, clube, shows, viagens inclusive idas ao shopping (o 

que aduz a práticas de compras como ação de lazer, muito comum em nossa sociedade). 

Percebe-se que as publicidades relacionadas ao turismo atrelam opções de entretenimento e 

compras, a exemplo da figura 109. Assim, mesmo que o turista não vislumbre como objetivo 

principal as compras (o que geralmente não ocorre), o fácil acesso a novidades inclusive 

regionais propicia o contexto de lazer atrelado as compras
36

.   

 

 

 

 

 

Estes dados convergem com o percentual de mulheres que sinalizaram ter opções de 

lazer (93,22%), contexto bem diferente do descrito pelas mulheres da amostra ―A‖ (M.Mil) 

dentre elas  52,87%  indicaram usufruir de opções de lazer em seu dia a dia, enquanto 44,82% 

afirmaram não possuir opções de lazer a seu alcance.  

 

 

 

 

________________ 

36 
As mulheres desta amostra indicaram como principais locus para compras os supermercados (88,13%), as 

feiras livres (35,59%), lojas (33,89% incluindo as lojas do shopping) e mercadinhos do bairro (13,59%). 

Destacam-se que a maioria delas reside na capital Aracaju e dispõem de diversificada gama de lojas. 

 

 

Figura: 109 – Propaganda  turística de Aracaju. Fonte: 

<http://www.groupon.com.br/descontos/aracaju/diversao>. 

Acesso em 23 fev.2015. 

http://www.groupon.com.br/descontos/aracaju/diversao
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3.2.4 Sonhar não custa nada 

 

Conhecer os sonhos de consumo das mulheres tornou-se uma das principais estratégias 

das grandes empresas no Brasil e no exterior, pois são importantes pistas que nos levam a 

construção dos cosmos de interesses das mulheres, inclusive podem indicar os gostos e a pré-

disposição por marcas e segmentos específicos de produtos e serviços, além de poder oferecer 

informações sobre o padrão real de consumo, visto que nesta pesquisa é clara a diferença  

entre os padrões de consumo das mulheres com renda abaixo de um salário mínimo em 

comparação com aquelas com renda  acima de cinco salários mínimos, inclusive  em relação 

aos sonhos de consumo. 

Nesta amostra as viagens internacionais, os carros, apartamentos de luxo e casas com 

piscinas, chalés no campo e na praia indicam a sutileza de altos sonhos, diferentes das 

mulheres da amostra ―A‖ que aludem a emergência de pagar o mercadinho, encher o carrinho 

de compras no supermercado ou mesmo terminar a calçada de sua casa, como um exercício de 

sonhar  algo realizável e economicamente possível em curto prazo. 

 

Tabela 15 – Sonhos de consumo das mulheres (professoras e TAEs). 

 
      Fonte: Siqueira, 2014. 

 

Mesmo diante destes feitios que tornam distintos os estilos de vida destas mulheres, um 

aspecto é marcante na vida da maioria das mulheres: a conquista da casa ou apartamento 

próprio.  
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Estão presentes nas comunicações os verbos: ―construir‖, ―terminar‖, ―comprar‖, seja 

uma casa simples (primeiro lar), ou até mesmo uma casa para lazer e descanso, quando aduz a 

comunicação a seguir:  

“Morar em um lugar paradisíaco com tudo que preciso de comodidade e beleza 

natural‖- Profª. 42 anos, casada. 

 

 

O apego ao sentimento de construção do ―lar‖ é marcante para 47,45% das mulheres 

juntamente ao desejo de viajar (28,81%), adquirir carros (8,47%) e itens específicos como 

coleções de CDs, livros e eletrodomésticos.  

Surgiram nas comunicações também sonhos relacionados a ter filhos, ser feliz e ajudar 

ao próximo. No âmbito financeiro seguem sonhos do tipo: ―pagar as dívidas e ter um cartão 

de crédito ilimitado sem precisar pagar depois‖. 

É interessante perceber que algumas mulheres indicaram já ter realizado todos os 

sonhos vivenciando um período de plenitude.  

Nota-se inclusive a escassez de sonhos ligados às mudanças estéticas, não aparecem 

roupa, maquiagem ou itens deste tipo. Em relação ao desejo de fazer uma cirurgia plástica 

com intuito estético 52,54% das mulheres confirmaram que fariam, enquanto 35,59% 

demonstraram oposição a esta ideia. Cerca de 6,77% das mulheres entrevistadas não 

descartam a possibilidade de fazerem cirurgia plástica caso observem necessidade: 

 

―Não fiz, mas faria se fosse para me sentir bem. Não vejo problema nisso, embora 

não queria me tornar  ‗escrava‘ da estética padronizada pelo capital‖- TAE, 35 anos 

casada. 

 

―Nunca fiz, não sei se faria, depende da situação‖- Prof.ª 37 anos , separada. 

 

―Nunca fiz, mas pensaria muitíssimo se precisasse de uma‖-TAE, 37 anos, casada. 

 

―Faria,  se estivesse insatisfeita com algo, mas não por vaidade‖- Prof.ª  32 anos, 

casada. 

 

Ainda é difícil para algumas mulheres admitir a motivação da vaidade em relação a 

possíveis intervenções cirúrgicas e tratamentos estéticos. A insatisfação com a aparência pode 

nascer do exercício de comparação em relação às etapas da vida (juventude, maturidade, 

velhice), da apropriação de modelos estéticos propagados pelos veículos midiáticos e pela 

própria cultura de valorização da juventude, do culto ao corpo perfeito e sua maior exposição. 

A forma com que as pessoas lidam com a passagem do tempo também influencia 

consideravelmente em seus hábitos e estilos de vida. Dentre os dados coletados foi possível 

observar quatro eixos principais: 
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●Positivo - expressam a passagem do tempo como uma oportunidade de ganhar 

experiência, vitórias na vida, amadurecimento, exercício de paciência, visão de mundo e 

maior ligação com a espiritualidade. A velhice não representa um período ruim, mas a 

necessidade de adequação, tempo de aprender novas coisas advindas das experiências; 

●Oscilantes (positivos/negativos) – citam vários aspectos contrastantes, a exemplo do 

ganho de experiência e mudanças físicas desagradáveis, como se o tempo cobrasse um preço 

aqueles que tentam enganá-lo; 

●Neutros - não é possível observar posicionamento nem positivo nem negativo, nota-se 

apenas a presença de palavras representativas como: ―vida‖, ―inevitável‖, ―previsível‖; 

●Negativos - não observam beneficio algum com a passagem do tempo, expressam 

preocupação e possíveis desgastes: 

―[...] Rugas, aumento de peso, preocupação com a saúde‖ . 

 

―Sensação de que poderia ter feito sempre mais... medo da velhice‖. 

 

  ―Preocupação, medo da solidão, de precisar de ajuda  das pessoas para viver. 

Envelhecer no Brasil é difícil, ver a juventude  nos outros é dolorido‖ . 

 

―Certeza de menos tempo para viver‖. 

 

Diante do exposto percebe-se o quanto é importante conhecer a pré-disposição das 

mulheres em relação às vivências que aparentemente são etapas naturais da vida cotidiana. É 

através destas revelações que se pode entender de onde falam os sujeitos e porque muitas 

vezes são tão propensos a acreditar em estratégias de marketing  que prometem minimizar os 

desgastes do tempo, a redução da memória, da libido, a tonicidade da pele e uma série de 

outros benefícios.  

No centro da agitação e correria para ganhar, driblar ou enganar o tempo está o sujeito e 

a forma como enxerga e constrói seu mundo interior.  

 

3.2.5  E quando o assunto é dinheiro 

 

Muitos são os estereótipos que envolvem a relação das mulheres com o dinheiro. Seja 

como gastadora compulsiva, econômica ou boa gestora dos recursos financeiros, as mulheres 

são responsáveis por várias atividades envolvendo dinheiro e hoje respondem pela renda de 

grande número de lares. 

Cerca de 93,22% das  mulheres participantes desta amostra contribuem com a renda 

mensal da família, seja de forma integral ou equacionando parte das despesas do lar, 



201 

considerando que 64,40% gastam sua renda advinda do trabalho com despesas pessoais e do 

grupo familiar. Apenas 15,25% dispõem sua renda para despesas próprias. 

Outro dado conexo refere-se à dificuldade das mulheres em fazer poupança. Pode-se 

observar três situações básicas:  

● Quando não conseguem economizar devido às compromissos com despesas fixas, 

eventualidades ou por falta de planejamento; 

● Quando não observaram necessidade ou ainda não pensaram no assunto; 

● Ou optaram por outros investimentos como a prestação de um apartamento, por 

exemplo. 

Dentre as mulheres que conseguem poupar encontram-se aquelas que guardam 

prevendo necessidades futuras, para investir em estudos para os filhos, para adquirir um 

imóvel ou outros bens, ou mesmo para evitar gastar dinheiro com dívidas. 

O grande desafio destas mulheres é equilibrar as demandas financeiras de acordo com 

as entradas e saídas dos recursos. Dois fatores que podem desequilibrar a sustentabilidade 

financeira são a falta de planejamento e o grau de endividamento das mulheres e das pessoas 

do seu núcleo familiar. 

Embora 59,32% das mulheres entrevistadas indiquem não ter o hábito de se endividar, 

nota-se nas comunicações os variados motivos que as conduzem as compras e as suscetíveis 

dívidas, considerando que 71,18% delas possuem cartão de crédito. Neste contexto, 30,50% 

das entrevistadas afirmaram a impossibilidade de não contrair dívidas, seja por falta de 

planejamento ou por terem filhos em idade escolar. Destaca-se inclusive que 15,25% 

sinalizaram a propensão às dívidas por conta das ―tentações‖ de consumo: 

 

―Sim, às vezes me enrolo nas prestações‖ 

―Sim, por falta de planejamento mais rigoroso‖ 

―Sim, a medida do possível pela facilidade de compra parcelada‖ 

―Impossível pagar à vista: IPVA, material escolar, matrícula, presentes de 

aniversário e tudo que o dia a dia exige‖ 

―Sim, sou compradora compulsiva‖ 

―Às vezes sou um pouco consumista‖ 

―Sim, sou compradora compulsiva‖ 

 

A tendência ao aumento das operações de crédito e varejo no Estado de Sergipe é 

destacado pelo Boletim Sergipe Econômico, atualizado periodicamente pelo Departamento de 

Economia da UFS e pela Federação das Indústrias de Sergipe (FIES). O boletim do mês de 

Agosto de 2014 indica que as operações de crédito destinadas às pessoas físicas no estado 

chegaram a R$ 58,6 bilhões de reais no primeiro semestre de 2014. O lado negativo deste 
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crescimento refere-se ao volume de cheques sem fundos, atingindo o valor de R$ 52,8 

milhões de reais.  

No hall das despesas das mulheres entrevistadas pode-se observar a dimensão e 

importância da tutela do consumo para com as demandas da família, enganando-se aqueles 

que pensam que hoje as mulheres gastam apenas com produtos de beleza, sapatos, roupas ou 

acessórios.  Na ―cesta‖ destas mulheres podem-se destacar gastos com alimentos, pagamento 

de serviços de empregada e babá (terceirização do serviço doméstico e de cuidados), despesas 

com combustível e transporte, roupas, planos de saúde, mensalidade escolar, lazer, remédios, 

aluguel e vários outros itens como indica a tabela 16: 

Tabela 16- Gasta seu salário em... 

 
 OBS.: As mulheres puderam sinalizar mais de uma opção. 
  Fonte: Siqueira, 2014. 

 

 

 

Desta forma nota-se que cada vez mais as mulheres partilham não só as escolhas de 

compra, mas também colaboram com o pagamento das mesmas. Quando questionadas a cerca 

de quem toma das decisões em relação às despesas do lar, 38,98% das mulheres indicaram ser 
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responsáveis por tais decisões, enquanto 32,20% citaram que as decisões são dialogadas entre 

o casal. 

Em relação ao poder de decidir o que comprar e quando comprar percentual expressivo 

de mulheres (93,22%) indicou a liberdade para tomar tais decisões, embora apreciem as 

decisões compartilhadas:  

 

―Sim [posso decidir], porém muitas vezes preciso da renda do meu esposo para 

alguns tipos de compras, nesse caso preciso consultá-lo‖ – Profª.  39 anos, casada. 

 

―Sempre [posso decidir], mas consulto meu marido para juntos fazermos isso‖- 

Prof.ª 36 anos, casada. 

 

Cabe ressaltar que nem sempre a pessoa que decide o que comprar é a pessoa que de 

fato compra os itens, a exemplo da empregada doméstica, de familiares residentes no lar ou 

mesmo um dos cônjuges.  Neste aspecto, 44,06% das mulheres realizam as compras para o 

lar, enquanto 23,72% dividem esta tarefa com o esposo, e 16,94% com os pais principalmente 

no caso das mulheres solteiras, ou que residem próximas dos mesmos. 

Esta questão abre espaço para a interessante divisão dos itens de compra principalmente 

entre os casais. Em algumas famílias os homens são responsáveis pelos itens de manutenção 

do automóvel, bebidas, carnes e até mesmo pela compras na feira livre. Em outros lares a 

mulher é responsável por ―tocar‖ reformas, comprar roupas e artigos para os filhos dentre 

outros itens.  

Nota-se o avanço positivo na divisão das tarefas inclusive em relação às compras, 

embora a mulher ainda seja a principal compradora de itens para o lar, e principalmente, para 

os filhos. Neste âmbito, cerca de 33,89% indicaram ser responsáveis por esta tarefa. 

É perceptível que a educação financeira é parte integrante e necessárias das ações que 

visam sensibilizar práticas de consumo sustentável. Geralmente, os excessos de dívidas 

decorrem da falta de planejamento ou da aquisição e uso desordenado de bens e serviços, o 

que pode ser evitado com uma análise simples das demandas do lar a curto, médio e longo 

prazo, e com o diálogo entre os componentes do grupo familiar. 

 

3.2.5.1 Pensar sobre o meio ambiente 

 

Diante da complexidade dos problemas ambientais muitas vezes torna-se difícil 

compreender as relações entre nossas ações e os impactos no meio ambiente. Esta dificuldade 

pode ter raízes na forma como o sujeito se autopercebe como agente no meio ambiente. Assim 
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faz-se necessário questionar-se acerca do que é meio ambiente para estas mulheres? Suas 

trajetórias formativas influenciam na forma como interagem com o meio ambiente em que 

vivem?  

A maioria das entrevistas apresenta um sentido de entorno ―onde vivemos‖, ―tudo que 

está em volta‖, ―todo espaço por onde circulo e onde vivo‖, ―tudo que há no entorno e que 

pode afetar nossa vida e os ecossistemas‖. Nesta visão, a mulher surge no centro desta 

mandala que rege a vida.  

Em outras percepções surge a ideia de interação, de conjunto de aspectos bióticos e 

abióticos, da fauna e da flora, com forte presença de conexões, inclusive inserindo-se como 

parte do meio ambiente. 

Surgiram também explanações ligadas à necessidade de cuidado, de reforço quanto a 

importância para sobrevivência humana, sem delongas em relação ao que compõe o meio 

ambiente ou mesmo suas relações.  

O meio ambiente é um conjunto de elementos bióticos e abióticos em que estão 

inseridas relações naturais, sociais, econômicas, políticas e culturais. Neste bojo, a 

sustentabilidade como conceito em construção parte na maioria das vezes de raízes 

antropocêntricas, pautadas na proteção e gestão do que se considera recurso essencial para sua 

subsistência humana.  

Neste contexto, surge a importância de vislumbrar as práticas de consumo sustentável 

como caminhos possíveis em prol da sustentabilidade não apenas para os seres humanos, mas 

para os ecossistemas de forma geral. 

A este respeito 96,61% das mulheres afirmaram conhecer aspectos inerentes às práticas 

de consumo sustentável, embora apenas algumas dissertaram a respeito. Este dado é 

importante no tocante a sensibilização uma vez que constitui o primeiro passo que pode vir a 

motivar a ação. Pode-se inclusive observar algumas explanações: 

 

―Consumo viável socialmente, economicamente e ecologicamente‖ 

―Consumir somente o necessário, respeitando as próximas gerações que poderão 

precisar dos recursos atuais‖―Significa consumir melhor e menos de forma a 

preservar os recursos naturais‖  

―Saber utilizar os recursos e tudo de forma consciente e se possível se preocupando 

em repor‖  

 

 

Em relação aos possíveis desperdícios de recursos no lar destacam-se:  
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Em relação à coleta seletiva de resíduos, 45,76% das mulheres indicaram não colaborar 

com a coleta por motivos variados, dentre eles: não realização da separação dos resíduos ou 

falta de rede de coleta seletiva implantada. Cerca de 22,03% tentam colaborar de alguma 

forma, mesmo sem rede de coleta implementada, geralmente são pessoas que separam os 

resíduos recicláveis para facilitar o trabalho dos catadores autônomos, ou levam até postos de 

coleta em postos de combustíveis e supermercados. 

Esta questão indica inclusive que muitas vezes existe a pré-disposição das mulheres em 

colaborar com a coleta seletiva, mas falta o aporte do poder público quanto à implementação 

do serviço.  

 

3.3 Mulheres consonâncias e dissonâncias  

 

As mulheres e suas práticas de consumo por vezes passam pelo crivo do senso comum 

como agentes de consumo desenfreado e fútil.  

O aporte teórico desta pesquisa informa que as mulheres avançam nos padrões e níveis 

de consumo, mas em perspectivas diferenciadas, não só de aumento do consumismo 

hedonista, mas também como política governamental de melhoria de indicadores ligados à 

miserabilidade. Quando uma pesquisa seja ela acadêmica ou mercadológica apresenta como 

Figura 110 – Indicação dos desperdícios do lar. 

Baseado nas respostas das entrevistadas. 

Fonte: Siqueira, 2014. 
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resultados perfis de escolha de produtos e serviços, deve-se observar que faz parte de 

constructos de aspectos objetivos, subjetivos, biológicos, fisiológicos e culturais que fazem 

parte dos itinerários formativos e situação biográfica das mulheres. 

Uma das questões norteadoras desde estudo alude a existência de diferentes cosmos de 

interesse no cotidiano das mulheres, assim se pode perguntar se as variáveis como renda, 

nível de escolaridade e espaços de ação podem influenciar práticas de consumo ou existe 

algum aspecto que represente similitudes independentes destas variáveis? De fato, após 

análises percebe-se que tais variáveis influenciam a forma como as mulheres se 

autopercebem, a geração de renda, o acesso ao trabalho, ao ensino formal, à informação, aos 

hábitos e práticas de consumo inclusive o lazer e a gestão do tempo. Embora se percebam 

aspectos em comum entre as mulheres das  amostras  ―A‖ e ―B‖. 

Neste contexto, pode-se chegar ao esquema (figura 111) que apresenta as dissonâncias 

pautadas em variáveis intrinsecamente ligadas ao consumo e a posição da consonância ao 

centro representando tanto o equilíbrio, quanto a similaridade que independe destas variáveis. 

Em que parte destes itinerários a condição de ser mulher independente de renda e instrução as 

tornam semelhantes? Logo a seguir poderemos observar vários pontos consonantes no quadro 

10 apresentado no prosseguimento deste texto. 

 

 

 

Na trajetória deste estudo observamos que a família constituída em seus lares por filhos, 

esposo ou familiares e o trabalho são focos centrais dos discursos, tanto pela preocupação 

com proveito de renda, a tutela de consumo, escolaridade, gestão do tempo e as relações com 

trabalho formal e informal  que povoam os cosmos das mulheres participantes do estudo.  

Sentem a pressão em relação ao tempo, aspectos estéticos e tecnológicos e a valorização 

do consumo hedonista ligado ao bem estar, aos atributos de feminilidade e poder de escolha 

Figura 111-  Esquema relaciona dissonâncias e 

consonâncias. Fonte: Siqueira 2015. 
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(você quer, você merece, você pode) em contraponto ao desafio de consumir de forma mais 

sustentável.  

As mulheres mil (amostra ―A‖) apresentaram maior dificuldade em autorefletirem 

acerca de suas qualidades, neste contexto citaram qualidades pessoais ligadas ao amor, 

cuidado e carinho. Em relação às preocupações as mulheres citaram os filhos e familiares 

(43,10%), segurança, violência e marginalidade (15,52%), e saúde (12,06%). Estes três 

aspectos foram consonantes as citações das professoras e servidoras do IFS (amostra ―B‖). No 

tocante a autopercepção as servidoras do IFS tiveram maior desenvoltura em falar de si 

mesmas indicando como maiores qualidades aspectos ligados ao trabalho, persistência e 

determinação. 

Goidanich complementa que ―[...] isto significa que ao mesmo tempo em que carregam 

o peso da cultura e da sociedade sobre seus diferentes papéis, são capazes em alguma medida, 

de determinarem a si mesmas‖ (2012, p.26), podendo neste processo gerar mudanças positivas 

em seu entorno. 

Observa-se convergência também em relação a alguns sonhos de consumo que incluem 

casas, filhos e a vontade de simplesmente ―ser feliz‖ dentre outros sonhos. Quando 

questionadas acerca do que gostariam de mudar em si mesmas os aspectos relacionados de 

mudanças estéticas e questões de beleza foram citadas por 32,18% das mulheres mil e por 

apenas 6,77% das professoras e TAEs, o que podem fazer inter-relação com baixa estima e 

acolhida a padrões estéticos e influências externas de grupos de referências apresentados na 

mídia e em suas comunidades, considerando que as mulheres das duas amostras afirmaram ter 

conhecimento das novidades através de anúncios, pela televisão, revistas, catálogos e por 

meio de outras pessoas. 

Na perspectiva das despesas nota-se novamente que as mulheres buscam atender em 

primeiro lugar as demandas do lar, independente de terem ou não renda própria. Gastos com 

alimentos, água, energia, roupas e sapatos foram citados por mulheres de ambas as amostras 

como os mais representativos. Neste tocante vale salientar que as professoras e TAEs por 

terem a ―segurança‖ de um emprego formal com certa estabilidade citaram investimentos em 

educação (dela própria e de familiares), plano de saúde, opções de lazer (cinema, bares, 

shows, teatro), viagens e presentes. Estas informações acerca das principais dissonâncias e 

consonâncias entre as mulheres das amostras ―A e ―B‖ podem ser observadas no quadro 08.  

As consonâncias apresentam os aspectos comuns às mulheres das duas amostras, já as 

dissonâncias apresentam os aspectos diferenciados. 
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Quadro 08 – Dissonâncias e consonâncias entre as amostras. 

 

 
 

DISSONÂNCIAS 

Mulheres mil  

 

 

 

 

 

 
 

 

CONSONÂNCIAS 

(Mulheres Mil e TAEs) 

 

Pode ocorrer independente da renda, 

nível de escolaridade e espaços de ação 

(em relação às mulheres participantes 

deste estudo- amostras “A” e “B”). 

 

 

DISSONÂNCIAS 
Mulheres (professoras e TAEs) 

 

PRESSUPOSTO INICIAL 

 

Valorização do diálogo e da mulher agente 

em processo de empoderamento. Neste 

percurso também é capaz de mobilizar e 

ressignificar o próprio processo, o entorno, 

os entes e instituições envolvidas. 

 

Maior pressão em relação ao tempo, 

aspectos estéticos e tecnológicos. 

Valorização do consumo hedonista ligado 

ao bem estar, atributos femininos e poder 

de escolha (você quer, você merece, você 

pode). 

 

 

 

 

Principais qualidades pessoais 

ligadas ao amor, cuidado, 

carinho. 

Autopercepção  

 

Gostariam de mudar em si mesmas 

aspectos qualificadores, comportamentais 

e sentimentais. 

 

 

 

Principais qualidades ligadas ao 

trabalho persistência  e 

determinação 

 

 

 

 

 

Desemprego, falta de 

condições financeiras, dividas 

(17,81%) 

Preocupações  
Com filhos e familiares   

Mulheres mil (43,10%). 

Profª  e TAEs (18,64%). 

 

Segurança, violência, marginalidade  

Mulheres mil (15,52%). 

Profª  e TAEs (27,11%). 

 

Saúde  

Mulheres mil (12,06%). 

Profª  e TAEs (11,86 %). 

 

 

 

 

 

Educação  (13,55 %) 

Emprego, trabalho (11,86%) 

Questões ambientais (11,86%) 

 
Busca pelo aumento do nível 

de escolaridade mediante 

cursos de capacitação, 

trabalho (formal ou informal) e 

apoio de programas de 

transferência de renda (Bolsa 

Família), gera novas práticas 

de consumo. 

 
Escolaridade, trabalho e renda. 

 
Aumento da responsabilidade na gestão e 

despesas do lar 

 
Contribuição da identidade 

profissional no processo de 

empoderamento, autonomia e 

nível de escolaridade mediante 

cursos de qualificação. Acesso 

ao trabalho formal como 

servidoras públicas. Aumento 

da terceirização dos serviços 

domésticos e de cuidados com 

crianças e idosos. 
 

 
 Continua   
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Mudanças na gestão do tempo 

dedicado as atividades 

domésticas. Necessidade de 

negociar e dialogar a 

necessidade de trabalhar e/ou 

estudar, gostaria de mais 

autonomia. 

 

 

Tempo 

Estresse na gestão das agendas 

do trabalho, lar, vida pessoal e 

dos ―papéis‖ da mulher 

―moderna‖. Rotinas exaustivas. 

Gostaria de mais tempo para 

cuidar de si mesma e da família. 

 Pressão para consumir como forma de 

melhorar as condições de vida, premiar 

esforços, ascensão profissional, econômica 

e social. 

 

 

Casamento, marido, aprender a 

ler, conseguir um trabalho. 

Sonhos de “consumo” 

 

Mulheres Mil: casa (sítio, apartamento) 

(36,78%). 

Profª  e TAEs casa (sítio, apartamento, 

casa de praia) 47,45%. 

Filhos, ser feliz. 

 

 

Terminar doutorado, comprar 

coleções de DVD e livros, fazer 

viagens. 

 

Materiais de construção, 

móveis. 

Cosmos de despesas 

 

Alimentos, água, energia, roupas e 

sapatos. 

 

 

 

Combustível,  educação, saúde,  

Lazer e viagens, itens para os 

filhos, presentes. 

 

 

Dinheiro/supérfluos (15,55%), 

 

Desperdícios  

 

Mulheres mil: alimentos  (31,50%),  

energia (21,01%), roupas e sapatos 

(8,03%). 

 

 

Profª  e TAEs: alimentos (27,11%),  

 energia (25%), roupas e sapatos (1,69%). 

 

 

 

Água (38,98%), 

Contas de telefone (1,69%), 

Resíduos recicláveis e 

compostáveis  (1,69%), 

Fraldas descartáveis (1,69%). 

  

Diante das limitações, busca nas táticas 

cotidianas formas de ressignificar as 

opções de consumo, o que pode 

representar escolhas e comportamentos 

sustentáveis ou não sustentáveis 

(falsificações, endividamentos). 

Ou mesmo mudanças de comportamento: 

trabalhar mais, economizar, empréstimo. 

 

Não possuem acesso amplo à 

livros, jornais e internet. 

Dificuldade em interligar os 

problemas ambientais às 

práticas  cotidianas. 

            

Informação 

Acesso amplo aos meios de 

comunicação  auxilia na 

percepção dos problemas 

ambientais no dia a dia. 

  

O percebido ainda não se concretiza de 

forma plena no vivido, pois alguns 

obstáculos como a falta de informações 

sobre o consumo sustentável, falta de 

coleta seletiva, de coleta de óleo de 

cozinha e outras ações  ainda atrapalham 

as práticas de consumo sustentável. Nota-

se a pré-disposição das mulheres em 

participar  destas ações mas a falta de 

estrutura  (que poderia ser ofertada pelo 

poder público, iniciativa privada e ONGs) 

torna-se um obstáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua   
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Existe a preocupação com 

recursos para alimentação. A 

falta de água é destacada, pois 

algumas casas possuem 

cisterna e poço artesiano e 

muitas mulheres já passaram 

por  experiências de secas e 

escassez na juventude. 

 

Mobilização pró-consumo sustentável 

 

As preocupações decorrem mais da 

necessidade de controlar os gastos, 

principalmente de água, energia e 

alimentação, que diretamente colaboram 

também com a mitigação dos impactos 

ambientais. 

 

 

Existe mobilização pessoal 

ligada ao ensejo da economia e 

atrelada à prática profissional 

de servidoras e docentes junto 

aos projetos institucionais do 

IFS e outras instituições. 

 A sustentabilidade ambiental não é uma 

variável importante para alguns 

consumidores na ocasião das compras. 

Preço, estética, utilidade ainda são 

prioridade. Mas há pré-disposição para 

mudanças e visão não apenas da esfera 

individual, mas também coletiva. 

 

É difícil sensibilizar as mulheres em 

relação aos itens que gostam de comprar e 

atribui valor de merecimento. Torna-se 

difícil conhecer aspectos relativos à 

origem, fabricação, logística e venda dos 

produtos em relação à sustentabilidade. 

 

     Fonte: Baseado nos questionários da pesquisa, 2014. 

 

No contexto das mulheres mil observa-se um viés mais voltado ao lar (materiais de 

construção e móveis) e a aquisição de roupas, sapatos e itens para os filhos, considerando que 

ainda é reduzido o número de mulheres que podem matricular os filhos em escolas 

particulares e que possam dispor de plano de saúde (salvo como dependentes do esposo). 

Torna-se assim mais agravante a carência de creches, o acesso aos serviços do Sistema Único 

de Saúde (SUS), de opções de escolas com ensino de qualidade e opções de lazer, para a 

população que não possui outras opções além do que é oferecido pelos órgãos governamentais 

(município, estado e governo federal).  

Nota-se assim que o sentido de qualidade de vida atrelado à cidadania permanece frágil 

na oferta de condições básicas para que a população possa usufruir de condições de 

desenvolvimento igualitárias. 

Qual seria um limiar adequado do ponto de vista da sustentabilidade no cotidiano destas 

mulheres em seus diferentes contextos diários? 

Diante dos diferentes contextos influenciados pelos estratos de renda, nível de 

escolaridade, cultura e acesso ao trabalho não se pode ―estabelecer‖ uma ―cesta-sustentável‖, 

mas indicar possíveis caminhos nos quais a preocupação ambiental deve ser considerada 

relevante e presente no processo de escolha e decisão de produtos e serviços. Mulheres com 

menor ou maior renda podem buscar ―táticas‖ diárias que produzem efeitos não somente 

financeiros, mas também ambientais, visto que o consumo sustentável perpassa pela gestão 

eficiente dos ambos os recursos.  
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O conjunto de propostas indicado no Manual Consumo Sustentável (BRASIL, 2005, 

p.18) oferece seis tópicos importantes que constitui caminhos possíveis para práticas 

sustentáveis, considerando esforços de autopercepção e motivação dos sujeitos em prol de 

mudanças. 

1) Deve ser parte de um estilo de vida sustentável em uma sociedade sustentável; 

2) Deve contribuir para nossa capacidade de aprimoramento, enquanto indivíduo e 

sociedade; 

3) Requer justiça no acesso ao capital natural, econômico e social para as presentes e 

futuras gerações; 

4) O consumo material deve se tornar cada vez menos importante em relação a outros 

componentes da felicidade e da qualidade de vida; 

5) Deve ser consistente com  a conservação e melhoria do ambiente natural; 

6) Deve acarretar um processo de aprendizagem, criatividade e adaptação. 

 Para tanto o conhecimento das receitas e despesas, a autoperceção das ações pessoais e 

do entorno, o acesso à informação e o poder de influenciar positivamente mediante exemplos 

são essenciais. 

O acesso à informação é uma variável importante para a ampliação do diálogo e do 

fortalecimento da mulher como agente de mudanças, considerando a oportunidade de 

conhecer aspectos importantes sobre direitos, deveres e principalmente estabelecer conexões 

entre as causas dos problemas socioambientais que parecem distantes, mas cujos ônus 

atingem a todos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A CADA PONTO FINAL, A OPORTUNIDADE DE UM 

NOVO COMEÇO... 

 

Os capítulos apresentados possibilitaram vislumbrar a necessidade do diálogo 

interdisciplinar com vistas à reflexão sobre a complexidade das práticas de consumo 

cotidianas.  

Concernente aos limites da pesquisa, a investigação prosseguiu norteada pelo objetivo 

principal de analisar as percepções das mulheres em relação as suas práticas de consumo a luz 

do conceito de consumo sustentável. 

A tese defendida indica que as mulheres tendem a aumentar e ressignificar padrões e 

níveis de consumo, uma vez que a tutela das práticas de consumo surge como prioridade 

frente às problemáticas ambientais. 

Os dados sinalizam esferas distintas de práticas de consumo, construídas mediante 

diferentes itinerários formativos, nas quais pode-se perceber a influência da percepção que as 

mulheres têm de si mesmas, da geração de renda, do nível de escolaridade, organização das 

rotinas em torno do lar e do trabalho (seja ele formal ou informal). 

A condição sociocultural ―de ser mulher‖ investida em papéis sociais e biológicos 

ligados a construção da identidade estabelecem ―elos de ligação‖ que tornam convergentes 

algumas percepções e práticas de consumo. Significa dizer que existem cosmos de interesses 

comuns às mulheres independentes dos estratos de renda, nível de escolaridade e acesso ao 

trabalho como disposto no quadro 08 do capítulo 3. 

Esta tese corrobora com o sentido de coabitação de papéis antigos e modernos no 

cotidiano das mulheres contemporâneas. Neste processo de empoderamento, reflexão e 

reinvenção, pode-se observar a valorização do diálogo e da mulher como agente de mudanças, 

capaz de mobilizar e ressignificar o próprio processo, o entorno, influenciar entes e 

instituições envolvidas.  

Diante de variadas limitações, as mulheres de ambas as amostras buscam nas ―táticas‖ 

cotidianas, formas de ressignificar as opções de consumo, o que pode representar escolhas e 

práticas mais sustentáveis (ligadas à economia dos recursos, redução de padrões e níveis de 

consumo) ou não sustentáveis (adesão às falsificações e endividamentos).  

As preocupações ambientais surgem em segundo plano nas agendas de consumo destas 

mulheres. Os dados sinalizam que a sustentabilidade ambiental não é uma variável decisiva 

para as mulheres na ocasião das compras. Tecnologias de ponta, preço, estética, utilidade, 
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facilidades de pagamento e sentimento de proporcionar conforto e felicidade (seja pessoal ou 

a outros) ainda são prioridade.  

As problemáticas ambientais foram citadas por 11,86% das mulheres da amostra ―B‖ 

(professoras e servidoras) e por 4,60% das  mulheres participantes do Programa Mulheres Mil  

(amostra ―A‖), no contexto destas mulheres existe a preocupação com recursos para 

alimentação e com  abastecimento de água, considerando a repercussão da  atual crise hídrica 

em Estados Brasileiros e as experiências ligadas à escassez na infância e juventude.  

O olhar acerca destes percentuais deve considerar o acesso aos veículos de informação, 

as vivências cotidianas ligadas às limitações dos recursos e as atividades ligadas ao trabalho, 

considerando que as professoras e TAEs sentem a necessidade constante de atualização 

relacionada a estes e outros temas, uma vez que trabalham em uma instituição de ensino, na 

qual projetos institucionais podem trazer à tona a emergência de repensar tais questões. 

Foi observada pré-disposição para mudanças em relação às novas opções de produtos 

sustentáveis, na qual o desejo de mitigar os impactos ambientais exercita o desejo de 

mudanças não apenas na esfera individual e familiar, mas também coletiva. Significa dizer 

que as mulheres estão dispostas a ouvir, experimentar e mudar suas práticas de consumo, 

mesmo que de forma tímida inicialmente, embora o sentido de economia doméstica de 

recursos que repercute financeiramente, seja o viés que mais representa as duas amostras. 

O mais difícil então, seria sensibilizar as mulheres em relação aos itens que gostam de 

comprar e que atribuem valor de merecimento. Estas comprinhas, geralmente cíclicas e 

permeadas por sentidos de complementaridade (Cf.: efeito Diderot, McCRACKEN, Grant; 

ROCHA, 2003), sensação de bem estar e vontade de agradar a si e aos outros, podem onerar o 

orçamento pessoal e doméstico com despesas advindas do impulso de comprar. Bolsas, 

sapatos, bijuterias, guloseimas, são vários os artigos que as mulheres compram por impulso e 

depois se arrependem ao observar a fatura do cartão de crédito.  

Torna-se difícil conhecer aspectos relativos à origem, fabricação, logística e venda dos 

produtos em relação à sustentabilidade, visto que o sentimento de felicidade de aquisição de 

um bem ou serviço torna-se gratificante se considerados os esforços que proporcionaram a 

realização dos desejos e objetivos e podem deixar aspectos ambientais para segundo plano. 

Em relação às professoras e TAEs observa-se maior mobilização pessoal e coletiva 

ligada ao enfoque da economia e da prática profissional. Deve-se lembrar que o IFS oferece 

incentivos por meio dos programas de pesquisa e extensão para o desenvolvimento de 

projetos com viés socioambientais, desta forma nos últimos anos pode-se notar a ampliação 
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destes projetos. Já na amostra ―A‖ (Mulheres Mil) algumas participantes citaram a 

preocupação em economizar água e energia elétrica. 

Neste horizonte de transformações, nota-se pressões mercadológicas cada vez maiores 

no bojo da crescente responsabilização nas rotinas das mulheres. É presente também o 

estresse relacionado à gestão e passagem do tempo, aspectos estéticos e tecnológicos e 

valorização do processo de autonomia através do trabalho e do consumo como sinônimo de 

bem-estar. Ressalta-se ainda o destaque midiático a atributos femininos e poder de escolha 

(você pode, você merece) paralelo a imagens de papéis ligados ao biologismo e serviços 

domésticos.  

No contexto de ampliação das responsabilidades, um dado importante refere-se à 

contribuição das mulheres na gestão das despesas do lar, indicando inclusive sua participação 

em gastos com pneus, combustíveis e outras despesas que diferem da frequente indicação que 

as mulheres têm como prioridade a aparência e produtos de beleza.  

É importante sinalizar a ampliação do diálogo com os entes do lar sobre a gestão da 

carreira, decisões de compras e demais assuntos, ressaltando a dificuldade de algumas 

mulheres da amostra ―A‖ (Mulheres Mil) em negociar com seus cônjuges um possível retorno 

à escola e inserção no mercado de trabalho formal, por conta dos serviços domésticos e 

cuidado com os filhos.  

Quanto a este aspecto, o acesso à escolaridade e ao trabalho formal repercute como o 

principal caminho para a geração de renda e autonomia, mas convive ainda com obstáculos 

como a falta de tempo, de rede de apoio como creches e escolas infantis de qualidade (e 

confiança). Por conseguinte, o consumo surge como forma de melhorar as condições de vida e 

―recompensar‖ os esforços empreendidos por meio do trabalho, seja este formal ou informal. 

Confirma-se a hipótese de dissonâncias entre o percebido e o vivido em relação às 

práticas de consumo, considerando obstáculos internos (a exemplo da falta de motivação e 

informação, influência midiática e da moda ou compulsão em comprar) e externos (falta de 

coleta seletiva, saneamento básico, entre outros). Assim, o percebido ainda não se concretiza 

de forma plena no vivido destas mulheres, pois alguns obstáculos como a falta de informações 

sobre o consumo sustentável, falta de opções de coleta seletiva, de coleta de óleo de cozinha e 

outras ações ainda atrapalham participações efetivas e contínuas. 

Quanto às mulheres investidas em cargos públicos (professoras e TAEs) o convite às 

práticas de consumo sustentável encontra-se na esfera da sensibilização individual do querer-

dever que pode ou não estender-se a sua vida fora do locus de trabalho.  
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É percebido que mulheres que partilham ideologicamente de pressupostos ligados à 

sustentabilidade ambiental procuram soluções para problemas cotidianos, buscando novos 

conhecimentos e sensibilizando mediante algumas ações ligadas a projetos de pesquisa e 

extensão.  

Nota-se também ações como reuso do papel e redução do uso de copos descartáveis 

(figura 57) que necessitam de um horizonte mais articulado em médio e longo prazo, com 

vistas a propiciar resultados duradouros. Quanto a este aspecto a adesão do IFS à Agenda A3P 

poderia auxiliar, considerando que as ações do Programa Institucional IFS Sustentável 

começam a ―engatinhar‖ identificando as ações  individuais já em curso. 

Como sugestão indica-se o mapeamento das pesquisas, atividades de extensão e 

melhores práticas realizadas no IFS como forma de buscar a convergência destas ações em 

âmbitos direcionados, a exemplo dos eixos propostos pela Agenda A3P. Desta forma, será 

possível acompanhar os projetos e principalmente avaliar as ações em médio e longo prazo, 

além de propiciar a melhoria contínua. A Agenda A3P, por ter âmbito Governamental - 

nacional, possui metodologias direcionadas em eixos importantes que precisam ser 

trabalhados, colaborando assim, em termos de know how para implementação de programas 

internos como o IFS Sustentável.  

A realização de pesquisas com enfoques regionais poderia alinhar os objetivos e 

discursos da RMBLS às práticas e desafios cotidianos das mulheres em suas localidades. 

Assim, inicialmente o Governo Federal poderia fazer uso da capilaridade de programas como 

Bolsa Família para sensibilizar as mulheres sobre questões importantes sobre consumo e 

sustentabilidade (ambiental e financeira), aproveitando as consonâncias e dissonâncias ligadas 

aos cotidianos das mulheres de diferentes rendas e níveis de escolaridades (semelhantes as 

que foram encontradas neste estudo) para iniciar um vigoroso plano de sensibilização e ação 

em prol de ações de consumo sustentável. 

Contudo, enquanto a RMBLS estabelecer discursos contraditórios entre seus objetivos, 

seu código de conduta e suas ações, limitando a participação de lideranças comunitárias ao 

crivo de convites das participantes corporativas já inseridas na rede por meio de portaria, será 

dificultoso estabelecer diálogo entre as políticas públicas para o consumo sustentável e o 

cotidiano das mulheres. 

A forma de comunicar aos diversos públicos também necessita de reformulação 

considerando que as metas não são conhecidas pelos diversos sujeitos envolvidos. Desta 

forma como se pode considerá-lo um ―agente‖ promotor de mudanças? 
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Vale lembrar que o próprio documento ―plataforma 20‖ indica a necessidade ―[...] de 

diferentes estratégias de marketing e de publicidade, usando intensivamente as redes sociais‖ 

(BRASIL, 2011, p.32-33), mas deve-se considerar, assim como observamos nesta tese, que há 

parcela da população que não possui acesso a internet, e mesmo que possua não é motivado 

acessar sites relacionados ao tema. 

Observando o contexto atual e o aporte dos dados coletados, considera-se que notícias e 

medidas restritivas ligadas ao esgotamento dos recursos (a exemplo da crise hídrica em alguns 

Estados brasileiros) e a noção de economicidade refletida na redução dos gastos, imprimem 

objetividade no tocante a emergência de repensar o consumo. 

Assim, como indicado neste estudo, faz necessário a inter-relação entre os programas 

governamentais que possam dar suporte aos objetivos do PPCS (Plano de Ação para a 

Produção e Consumo Sustentável), considerando que as metas estabelecidas no mesmo não 

poderão ser alcançadas de forma isolada, um exemplo é a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei n. 12.305) que sem as mudanças relativas a este âmbito, a educação ambiental e a 

logística reversa, dificilmente será possível implementar políticas de produção e consumo 

sustentável eficientes.  

Desta forma é importante que as mulheres possam se reconhecer como agentes de 

mudança imbuídas do querer-dever em prol de uma sociedade mais sustentável, considerando 

a reflexão sobre necessidade de: repensar, reduzir, reutilizar, reciclar e principalmente recusar 

produtos e serviços danosos do ponto de vista socioambiental, não somente na esfera 

individual, mas no âmbito coletivo de ações que possam pressionar esferas públicas e 

privadas rumo às mudanças. 
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ANEXO A- Portaria que estabelece práticas de sustentabilidade ambiental no serviço 

público. 
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ANEXO B- Portaria que estabelece a estrutura e competências da A3P. 
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ANEXO C- Portaria que institui a Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela 

Sustentabilidade. 
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ANEXO D- Código de Conduta da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela 

Sustentabilidade. 
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ANEXO E- Definição da nova estrutura e governança da Rede de Mulheres Brasileiras  

Líderes pela Sustentabilidade. 
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ANEXO F- Portaria que institui o Programa socioambiental “IFS Sustentável”. 
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ANEXO G- Eixos norteadores do Programa socioambiental “IFS Sustentável”. 
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ANEXO H- Parecer consubstanciado do Comitê e Ética em Pesquisas – Plataforma Brasil. 
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ANEXO I- Teste de consumo consciente proposto pelo Instituto AKATU. 
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      APÊNDICE A – Quadro explicativo da pesquisa. 
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APÊNDICE B- Marcos importantes para o consumo sustentável no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1972 Conferência de Estocolmo 

1973 Criação da Secretaria Espacial de Meio Ambiente (SEMA) 

1981 Editada a lei que estabelece a Política de Meio ambiente. 

1987 Surge o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) 

 Relatório de Brundtland. 

1988 Constituição Federal – Artigos diretamente relevantes: 170 e 225 

Instituída a Comissão de Defesa do Consumidor. 

1990 Promulgação do Código de Defesa do Consumidor. 

1992 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), 

no Rio de Janeiro, lança as bases da Agenda 21, que propõe ―mudanças nos padrões de 

consumo‖. 

1993 Criação do Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE e do Selo Procel de Economia de 

Energia – INMETRO, com objetivo de orientar o consumidor no ato da compra, 

indicando os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro 

de cada categoria e estimulando a fabricação e a comercialização de produtos mais 

eficientes. 

1994 Primeira versão do PRONEA- Programa Nacional de Educação Ambiental. 

1995 A comissão de Desenvolvimento Sustentável da ONU documenta conceito de consumo 

sustentável: É o uso de serviços e produtos que respondem às necessidades básicas de 

toda a população e trazem a melhoria na qualidade de vida, ao mesmo tempo em que 

reduzem o uso dos recursos naturais e de materiais tóxicos, a produção de lixo e as 

emissões de poluição em todo o ciclo de vida, sem comprometer as necessidades das 

futuras gerações‖. 

1998 O Estado de São Paulo sai à gente na adoção de normas que incorporam preceitos de 

ordem ambiental, social ou ética nas compras promovidas pelo governo, com o Decreto 

nº 42.836/98, com redação alterada pelo Decreto nº 48.092/03, que dispõe sobre  a 

imposição de aquisição , para frota do grupo especial do estado de veículos movidos à 

álcool. 

1999 Estabelecimento da Agenda Ambiental na Administração Pública –A3P. 

2003 Decreto Estadual – São Paulo nº 48.138/03, que dispõe sobre a obrigação de adoção de 

medida de redução de consumo e racionalização de água no âmbito da administração 

pública direta e indireta. 

2005 Estabelecimento do Prêmio ―Melhores práticas em A3P‖. 

2007 Adesão do Brasil ao Processo de Marrakesh. 

2008 Firmados os pactos setoriais  da soja, da pecuária e da madeira. 

Inaugurada na cidade de Indaiatuba a primeira loja verde do Brasil. 

Primeira campanha do MMA voltada para o consumo consciente. 

2009 O MMA institui a Política Nacional  de Mudanças Climáticas. 

2010 Lançada a campanha ―Saco é um saco‖ pelo MMA 

Versão preliminar do PPCS é submetida à consulta pública 

Instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos após vinte anos de tramitação no 

Congresso Nacional 

2011 Lançado  o mês de Consumo de Sustentável em outubro 

Lançamento do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentável em primeiro ciclo. 

2012 Discussões na RIO+20, e apresentação das propostas do PPCS, após consulta pública. 

2012 Instituição da Rede de Mulheres Brasileiras Líderes pela 

Sustentabilidade. (PORTARIA  Nº408, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012) 

2013 Instituição do Plano Nacional de Consumo e Cidadania e cria a Câmara Nacional das 

Relações de Consumo. (DECRETO Nº 7.963, DE 15 DE MARÇO DE 2013) 

 

Fonte: Siqueira, 2014, baseado em Brasil, PPCS, 2011 e site do Ministério do Meio Ambiente, 

www.mma.gov.br. 
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APÊNDICE C- Questionário para a amostra “A” – Mulheres Mil.  
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APÊNDICE D- Questionário para a amostra “B” – Professoras e TAEs. 

 

IMPORTANTE: CONCORDO DE LIVRE VONTADE EM FORNECER INFORMAÇÕES CONSIDERANDO O USO 

DAS MESMAS UNICAMENTE PARA ESTUDO E SIGILO DA MINHA IDENTIDADE. SIM (   )  

 

Professora (   )  TAE – Técnica Administrativa em Educação (   )  

Nome: _____________________________________________Idade:______Natural de:________________ 

Estado Civil:______________________Escolaridade:_____________Função/Cargo:___________________ 

Campus de lotação:__________________e-mail:________________________________celular:__________ 

Renda: de 1 a 3 salários mínimos (   )   De 3 a 5 salários mínimos (   )     Acima de 5 salários mínimos  (   ) 

 

ACESSO À INFORMAÇÃO 

 

1- Marque um X se você tem acesso a: 

TV  (  )      Rádio (   )       Internet (   )          Materiais impressos: jornais, revistas entre outros (   ) 

 

2- Qual sua revista preferida? Por quê? 

 

3- Sinalize a quantidade de aparelhos que tem em casa: TV (   )   computador (   )  celular (   )   geladeira (   )  

Máquina de lavar (   )  aparelhos de ginástica (elétricos)  (   )  micro-ondas (   )   DVD player (   )   

home theater (   )    rádio (   )   aparelho de ar condicionado (    )   outros:_______________________________ 

 

4- Qual o seu programa de TV preferido? Por quê? 

 

5- Acessa a internet com qual finalidade? Quais os principais sites? 

 

6- Quais assuntos despertam seu interesse? 

 

7- Quais são suas maiores preocupações na atualidade? 

 

8- Costuma ler livros? 

 

9- Costuma comprar CDs e DVDs ( Piratas ou autênticos) ? 

 

PERCEPÇÃO DE SI MESMA 

 

10- Você estuda?            Em caso positivo que curso? 

 

11- Complete a frase: você é uma mulher.......................................................................................... ........................ 

 

12- O que acha que os outros pensam sobre você? 

 

13- Tem parceiro (a) afetivo (a)? 

 

14- Possui filhos? Em caso positivo, quantos? 

 

15- Cite cinco qualidades e cinco aspectos que gostaria de mudar em você: 

Qualidades: ................................................................................................................. ................................................ 

O que gostaria de mudar:..................................................................................................... ....................................... 

 

16- Considera-se vaidosa? Sim  (    )     Não (    )     Às vezes  (   )   Depende da situação (   )  

 

17- Investe  e capricha no visual para: Estar na moda (   )  parecer diferente (   )  parecer semelhante a alguém 

 ( pode ser um artista) (   )   sentir-se bem (   )   por causa da sua profissão (   )   não invisto no visual (   ) 

 

18- Gosta de estar na moda?  Sim (  )    Não (  )  Não pensei no assunto (    ) 

 

19- Como tem conhecimento das novidades? Vitrines (  )  por outras pessoas (  )  vendedoras por catálogo (  )  televisão (  )  

outros:.................................................................................................................................... ................ 

 

20- É responsável  por quais decisões em casa? 
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21- Costuma solicitar opiniões de outras pessoas para tomar decisões sobre compras, reformas da casa, procurar emprego? 

 

22- Tem conhecimento de leis e direitos específicos para as mulheres? 

 

23- Tem opções de lazer e entretenimento? 

 

24- Pratica alguma atividade física? 

 

25- Faz exames médicos periodicamente? 

 

26- Cite uma pessoa (famosa ou não famosa) que você admira: 

 

27- Cite um sonho de consumo: 

 

28- O que a passagem do tempo representa para você? 

 

29- Já fez  ou faria cirurgia plástica (estética)? 

 

RENDA E DESPESAS 

 

30- Onde costuma realizar suas compras? Feira  (   )    Supermercado (   )  mercadinho do bairro (  )  lojas (   ) 

Outros:...........................................................................Cite os nomes:............................. ......................................... 

 

31- Colabora com a renda familiar? De que forma? 

 

32- Tem cartão de crédito ou cheque especial? 

 

33- Costuma se endividar? Por quê? 

 

34- O dinheiro que ganha é para seus gastos ou da família? 

 

35-Complete: Geralmente gasta sua renda com..................................................................................................... 

 

36- Quem toma as decisões em relação às despesas do lar? 

 

37- Você tem poder de decidir o que comprar e quando comprar? 

 

38- Geralmente quem faz as compras do lar? (Quem compra o quê?) 

 

39- Quem é responsável  pelas compras de itens para o filhos? ( ou outros membros da família). 

 

40- Costuma ter gastos com lazer? Quais tipos de lazer? 

 

41- Se preocupa em fazer poupança? Por quê? 

 

42- Tem gastos com transporte? Qual? 

 

43-Costuma viajar a trabalho e lazer? 

 

MEIO AMBIENTE 

 

44- O que é meio ambiente para você? 

 

45- Sabe o que é consumo sustentável? 

 

46- Cite qual é o maior desperdício que ocorre em seu lar: 

 

47- Realiza algum tipo de economia de água, energia ou alimentos em casa? 

 

48- Tem coleta de lixo regular  no bairro ou condomínio? 

 

49- Tem coleta seletiva  no bairro ou condomínio? 

 

50- Tem animais de estimação? 

 

 



261 

 

   APÊNDICE E- Declaração de consentimento livre e esclarecido.  

                                

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

INFORMAÇÕES: QUESTIONÁRIO E ENTREVISTAS 

 

  Concordo de livre vontade em fornecer informações constantes no questionário ou roteiro de entrevista 

considerando o uso das mesmas unicamente para o estudo ―Mulheres e o consumo sustentável: percepções e 

desafios no contexto do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de Sergipe- IFS‖, estando resguardado 

o sigilo da minha identidade. 

 

 

________________________                                _________________________ 

        Ass. pesquisador                                                        Ass. entrevistado 

 

 

Lagarto,      de            de 2014. 

 

Via do entrevistado   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

INFORMAÇÕES: QUESTIONÁRIO E ENTREVISTAS 

 

  Concordo de livre vontade em fornecer informações constantes no questionário ou roteiro de entrevista 

considerando o uso das mesmas unicamente para o estudo ―Mulheres e o consumo sustentável: percepções e 

desafios no contexto do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de Sergipe- IFS‖, estando resguardado 

o sigilo da minha identidade. 

 

 

________________________                                _________________________ 

        Ass. pesquisador                                                        Ass. entrevistado 

 

 

Lagarto,      de            de 2014. 

Via do pesquisador  
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APÊNDICE F- Declaração de consentimento livre e esclarecido - fotos. 

                                

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

FOTOS  

 

  Concordo de livre vontade em autorizar a publicação de minhas fotos no estudo ―Mulheres e o consumo 

sustentável: percepções e desafios no contexto do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de Sergipe- 

IFS‖. 

 

 

________________________                                _________________________ 

        Ass. pesquisador                                                        Ass. entrevistado 

 

 

Lagarto,      de            de 2014. 

 

Via do entrevistado   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO. 

FOTOS 

 

  Concordo de livre vontade em autorizar a publicação de minhas fotos no estudo ―Mulheres e o consumo 

sustentável: percepções e desafios no contexto do instituto federal de educação, ciência e tecnologia de Sergipe- 

IFS‖. 

 

 

________________________                                _________________________ 

        Ass. pesquisador                                                        Ass. entrevistado 

 

 

Lagarto,      de            de 2014. 

Via do pesquisador  


