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Consumo sustentável: uma ação política? 

 

Guilherme Neves Piedade Louzada1 

 

Resumo: O presente ensaio aborda como o consumo ganhou um papel central 

na discussão da questão ambiental e, com isso, possibilitou a ascensão do 

conceito de consumo sustentável. Através de uma abordagem da teoria cultural, 

inspirada nos textos de Mary Douglas e Fátima Portilho, proponho que o 

consumo é uma prática dotada de símbolos e significados que extrapolam a 

materialidade dos objetos. Por fim, argumento que ao ser dotada de práticas e 

símbolos a proposta de consumo sustentável pode ser também considerada 

como um ato político que se expressa através da compra. 

Palavras-chave: Consumo, Consumo sustentável, meio ambiente. 

 

Introdução 

 

Durante a década de 1970 a pauta de assuntos que regem as políticas 

nacionais e internacionais começou a ser modificada e o meio ambiente 

começou a figurar entre os temas debatidos. A inserção do tema na constituição 

das agendas de discussão política deu-se, principalmente, devido “a agudização 

das pressões ambientais trazidas pelo crescimento econômico no período 

posterior à 2ª Guerra e depois dele” (RIBEIRO, 2012: 211). Os diversos 

problemas ambientais, tais como o aquecimento global, o desmatamento, a 

perda de biodiversidade, a poluição atmosférica e das águas e, 

consequentemente, a escassez de recursos naturais vitais à vida, colocam em 

xeque o modelo de desenvolvimento industrial que predominou ao longo dos 

anos baseado na exploração extensiva e intensiva da natureza, considerando-a 

apenas como fornecedora de matéria prima, como depósito dos resíduos 

gerados nos sistemas produtivo e de consumo e como um elemento externo ao 

                                                           
1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciência Política na Universidade Federal de 

Goiás e Pesquisador vinculado ao grupo de pesquisa Consumo, cultura e alimentação da 

Universidade Federal de Goiás 



sistema econômico, cuja única preocupação seria  o crescimento constante e 

infindável. 

Ainda na década de 1970, dois eventos contribuíram significativamente 

para a definitiva inserção e consolidação do meio ambiente como um tema 

comum nas discussões políticas e sociais e, por isso, merecem destaque: (1) a 

publicação do relatório do Clube de Roma2 chamado “Os limites do crescimento”3 

e (2) a Conferência de Estocolmo, realizada pela Organização das Nações 

Unidas, em 1972, na capital da Suécia e considerada como o primeiro esforço 

mundial para a preservação do meio ambiente. Desde então, a urgência em se 

pensar as relações entre o meio ambiente e a sociedade apenas se 

intensificaram, sobretudo pelo crescente risco de escassez de recursos naturais. 

Recentemente, o Fórum Econômico Mundial apresentou a décima edição do 

“Global Risk”4, pesquisa elaborada através de survey com novecentos 

executivos e especialistas de diversas áreas para elencar os principais riscos 

aos quais a humanidade estará possivelmente exposta em 2015 e também 

aqueles que apresentam o impacto mais temido. Nos resultados apresentados, 

a crise hídrica encabeça a lista dos impactos mais temidos, seguida por 

disseminação de doenças infecciosas e armas de destruição em massa. Já a 

lista dos eventos mais prováveis se inicia com conflitos de interesse entre 

Estados com impacto regional, seguido por eventos climáticos extremos e por 

falhas na administração governamental. A indicação da crise hídrica como o 

                                                           
2 Formado em abril de 1968, o Clube de Roma era um pequeno grupo internacional composto 

por profissionais de diversas áreas como diplomacia, indústria, academia e sociedade civil. O 

objetivo do grupo era debater sobre a interdependência global e o consumo de recursos naturais. 

Informações retiradas do site http://www.clubofrome.org/?p=4771

 

3 O relatório foi originalmente elaborado pelo Massachusetts Institute of Tecnology (M.I.T.) a 

pedido do Clube de Roma e vendeu mais de 12 milhões de cópias e foi traduzido para 37 idiomas. 

Ainda hoje, 43 anos após a sua publicação, baseia grande parte das discussões sobre problemas 

cruciais para o desenvolvimento da humanidade tais como energia, poluição, saneamento, 

saúde, ambiente, tecnologia e crescimento populacional. As informações e os dados 

mencionados no texto foram retirados do site http://www.clubofrome.org/?p=326

 

4 Documento disponível em http://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2015. Acesso em 

17/01/2015.
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evento mais temido e eventos climáticos extremos apontado como o segundo 

mais provável de ocorrer é um excelente indicativo da importância que a questão 

ambiental apresenta nos dias de hoje.Como podemos imaginar e como costuma 

acontecer com todos os temas de grande importância, são diversas as teorias5 

que se propõem a analisar a questão e apontar soluções para os problemas 

ambientais emergentes. Atualmente o consumo aparece como um tema central 

nesta discussão e a ideia de consumo sustentável é apresentada como uma das 

possíveis soluções para a questão ambiental, propondo o reordenamento dos 

padrões e práticas de consumo e, assim, criando um novo sistema de 

classificação social. Assim, se aderirmos ao ideário do consumo sustentável 

estaríamos diante de uma ressignificação do consumo visto como um ato 

político? Neste ensaio abordo como a questão do consumo se colocou no centro 

da discussão das questões ambientais possibilitando a ascensão do conceito de 

“consumo sustentável” nos discursos que disputam a legitimidade dentro deste 

campo e como isso transformou a condição do consumidor de 

ostentatório/conspícuo para político. Para alcançar tal objetivo, este ensaio está 

dividido em 2 partes principais. Na primeira, apresento como dois deslocamentos 

discursivos foram responsáveis por colocar o consumo em uma posição central 

na discussão da questão ambiental. Já na segunda parte faço algumas reflexões 

sobre como a constituição da ideia de consumo sustentável torna o ato de 

comprar em um ato político. 

 

Consumo: a bola da vez da questão ambiental  

 

Não são poucas as disputas em torno das origens da problemática 

ambiental. No cenário mundial diversos atores e instituições de diferentes 

esferas apresentam suas posições a respeito do tema. Portilho (2010) apresenta 

um estudo em que realiza um levantamento de uma série de pesquisas que se 

dedicam a análise da “construção do discurso e agendas ambientais e sobre a 

maneira pela qual o tema consumo foi abordado, ou não abordado, nos 

                                                           
5 Dentre as principais teorias que se dedicam à análise da questão ambiental podemos destacar: 

(1) Economia Ambiental Neoclássica; (2) Economia Ecológica; (3) Economia Evolucionária; 

(4) Ecomarxismo e (5) Economia Verde. 



encontros de cúpula internacionais, nos documentos oficiais e em diferentes 

fóruns de discussão” (PORTILHO, 2010:39) e aponta dois deslocamentos 

discursivos que, cada um a seu tempo, são responsáveis por redefinir a questão 

ambiental. 

O primeiro desses deslocamentos ocorre quando a questão ambiental 

deixa de ser relacionada ao aumento populacional, observado principalmente 

nas nações do hemisfério sul, para relacionar-se com o modelo de produção das 

sociedades desenvolvidas do hemisfério norte. Até a década de 1970, o aumento 

populacional das nações do hemisfério sul era visto como o responsável pela 

rápida depleção nos recursos naturais. Essa definição da questão ambiental era 

assegurada pelo poder político das nações industrializadas e fortemente 

influenciada por pensadores neomalthusianos que pregavam a propriedade 

privada, taxas de poluição, freios no crescimento populacional e imigração como 

formas de sanar o problema. Entretanto, críticos da teoria neomalthusiana 

aliados aos resultados apresentados pelo relatório do Clube de Roma6 e pelos 

governos dos países em desenvolvimento, conseguiram apontar que a causa da 

crise se encontrava justamente no polo oposto, ou seja, no hemisfério norte 

responsável pela maior produção e consumo de energia e matéria prima no 

planeta. Assim, “o foco começa a se dividir entre problemas derivados do 

crescimento populacional e problemas derivados do crescimento industrial e 

tecnológico, estabelecendo a primeira transição discursiva.” (PORTILHO, 

2010:43). O deslocamento discursivo para a produção proporcionou avanços 

técnicos e tecnológicos nos processos produtivos em busca da eco eficiência e 

produção limpa, novas legislações foram criadas, agências e instituições 

ambientais surgiram, sistemas de regulação e avaliação como a ISO 14.000 

                                                           
6 Os resultados apresentados pelo relatório do Clube de Roma apontavam para a necessidade 

de se observar o crescimento de cinco fatores: população mundial, produção agrícola, exaustão 

de recursos naturais, produção industrial e poluição. O crescimento contínuo desses cinco 

fatores agregados, de acordo com o relatório, seria responsável pela completa escassez do 

planeta no prazo de cem anos. 

 

 



tornaram-se fundamentais para empresas e assim constitui-se o que ficou 

conhecido como “eco-capitalismo”7 (PORTILHO, 2010:48).  

Contudo, todos os avanços conquistados no campo da produção não 

foram suficientes para aliviar as pressões sobre o meio ambiente, o que criou as 

possibilidades para um novo deslocamento da questão. O segundo 

deslocamento discursivo, responsável por mudar o foco da produção para o 

consumo, começa a se desenhar durante a Rio92 no debate travado entre dois 

grupos, um deles formado por ONGs globais em parceria com os países em 

desenvolvimento e, o outro, pelos países desenvolvidos. O grupo das ONGs e 

países em desenvolvimento se empenhava em mostrar que as principais causas 

dos problemas ambientais estavam relacionadas ao estilo de vida dos países do 

norte, baseado no consumo conspícuo e generalizado. Por sua vez os países do 

norte procuravam manter a ideia de que os problemas ambientais eram resultado 

do crescimento populacional e da falta de desenvolvimento tecnológico nos 

processos produtivos do sul. Dentre os documentos8 resultantes da Rio92, 

aparece a Agenda21, considerada como um dos mais importantes pois 

apresenta diretrizes para o desenvolvimento de sociedades sustentáveis, 

demonstrando que ONGs e países em desenvolvimento obtiveram certo êxito no 

debate travado com os países do norte e tanto o consumo quanto estilos de vidas 

à la “american way of life”, começam, ainda que de maneira incipiente, a ser 

apontados como responsáveis pela crise ambiental (PORTILHO, 2010). Assim,  

 

“(...) o lado perverso do consumismo ocidental moderno chega 
finalmente aos discursos hegemônicos, fazendo ressurgir o tema da 
escassez e dos limites ecológicos no final do século XX. Com isso, a 
degradação ambiental e as formas de poluição produzidas na esfera 
industrial perdem importância para as formas de poluição produzidas 
nas atividades cotidianas de consumo, pelas pessoas comuns. Com 
este deslocamento, houve também uma desvinculação entre os 

                                                           
7 A ideia de um “capitalismo amigo da natureza” é vista de forma extremamente crítica por autores 

Marxistas como Michel Löwy (2007)(2013), John Bellami Foster (2011) e Gilberto Montibeller-

Filho (2000). Para esses autores as diversas crises enfrentadas pela humanidade, sejam elas 

ambientais, econômicas, sociais etc, são, na verdade, uma só crise, uma crise civilizatória cuja 

única solução é completa e total ruptura com o sistema capitalista e seus modos de produção 

baseados no consumo conspícuo e obtenção de lucro.

 

8 Fátima Portilho destaca os documentos produzidos: Agenda 21, A declaração do Rio e o 

Tratado das ONGs.

 



processos de produção e consumo, com a ênfase recaindo sobre o 
segundo.” (PORTILHO, 2010:52) 

 

Ainda de acordo com Portilho (2010), diversos artigos acadêmicos, 

pesquisas e documentos de orientação de políticas ambientais apresentam 

diferentes justificativas para esta segunda transição, mas são quatro os eixos 

principais em que se baseiam. Um deles indica que produção e consumo são 

esferas separadas e que, por isso, devem ser analisadas de maneira separada, 

com os respectivos problemas resolvidos dentro de sua própria esfera. A questão 

da regulação da produção é vista, por um grupo de autores, como uma solução 

insuficiente e, que por isso, são necessárias mudanças, também, nos padrões 

de consumo. Há também autores que consideram que a regulação da produção 

está sendo encarada de maneira correta e que a resolução da questão ambiental 

se estende agora para o campo do consumo. Por fim há aqueles que 

argumentam que o problema não está na produção uma vez que é a demanda 

do consumidor, orientada por seus padrões de escolha e decisão, que irá alterar 

o sistema produtivo. Sob esta última perspectiva a atuação do consumidor no 

momento da compra ganha um papel central na resolução da questão ambiental. 

Cabe ao consumidor selecionar aqueles produtos que em seu processo 

produtivo respeitaram às normas de qualidade e proteção socioambiental 

previamente definidas como ideais.  Embora algumas dessas visões sejam 

contrárias e divergentes, elas não se anulam e tão pouco invalidam uma a outra 

e, por isso, é importante lembrar, conforme destaca a autora, que estes dois 

deslocamentos discursivos não significam, em hipótese alguma, a superação de 

uma definição por outra. Crescimento populacional e modos de produção 

continuam presentes nas discussões sobre as razões e possíveis soluções para 

a crise ambiental. O que se pretende mostrar aqui é que uma abordagem ligada 

ao consumo vem ganhando importância e centralidade no campo de discussão 

das questões ambientais e, assim, coloca as ações individuais dos 

consumidores como uma nova estratégia para o alcance de uma sociedade 

sustentável, transferindo para o indivíduo parte de uma responsabilidade que até 

então era de exclusividade de corporações, instituições e Estados, inaugurando 

a ideia de corresponsabilidade do consumidor. 

 

Consumo sustentável: ressignificando o consumo?  



 

Para que o consumo se transforme em consumo sustentável, o mercado 

(lócus onde a prátice de consumo ocorre) também deve se transformar em um 

mercado com uma nova moral, pautada na sustentabilidade. Mas, como 

podemos compreender o mercado dentro da sociedade contemporânea 

capitalista?   Hirschman (1982) nos apresenta três interpretações rivais sobre a 

sociedade de mercado: (1) A tese do “Doce Comércio” aponta que, o 

desenvolvimento de práticas comerciais de mercado é responsável por tornar o 

homem mais educado e polido, dada a necessidade de estabelecer negociações 

com outras pessoas. Hirschman (1982:1464) cita Montesquieu para afirmar que 

“é quase uma regra geral que onde quer que as maneiras sejam gentis há 

comércio; e onde quer que aja comércio, as maneiras são gentis.”9. De acordo 

com esta interpretação o estabelecimento de um mercado depende, dentre 

outras coisas, da constituição de um sistema de interação social moralmente 

estruturado em que a confiança e o bom trato entre os agentes são elementos 

garantidores da relação de consumo.  Já a tese da “Autodestruição” nos diz que 

o mercado é responsável por destruir todas as bases morais da sociedade e, em 

última instância, destrói as bases necessárias para sua própria existência. Os 

interesses individuais, um dos pilares do capitalismo, levaria ao fim da 

cordialidade entre os homens sobrepondo-se ao interesse coletivo e ao respeito 

ao próximo.  Por fim, em terceiro lugar, o autor nos apresenta a tese “das amarras 

feudais” que apresenta duas correntes antagônicas. Para uma delas, o 

capitalismo não se desenvolveu em sua plenitude nos países que apresentam 

um passado feudal com uma burguesia submissa a oligarquia devido aos 

resquícios de sua sociedade hierarquizada. Já sua corrente antagônica nos diz 

que nos EUA, país em que o capitalismo desenvolveu-se completamente, o 

mercado é voraz e desumano devido à ausência de um passado feudal.  

Assim, a prática do consumo seria um ato econômico de compra “doce” 

ou “destruitivo”? Mais especificamente, o que pensar do consumo sustentável 

por esta perspectiva? Atualmente, fatores como o adiantamento do “relógio do 

                                                           
9 Tradução por conta do autor.

 



apocalipse”10, que agora marca três minutos para a meia noite, o crescente risco 

de escassez, catástrofes ambientais, conflitos armados por diversas regiões do 

planeta e, também, o aquecimento solar nos levam a crer que, dentre as teses 

apresentadas sobre o mercado, a da autodestruição é a que aparenta estar mais 

próxima da realidade social contemporânea. Por mais exagerada que esta 

sentença possa parecer, ela é intensivamente defendida por setores da mídia e 

pelos principais atores envolvidos na defesa do meio ambiente que consideram 

inegável a necessidade de mudanças no tratamento da questão ambiental caso 

o objetivo da humanidade seja um futuro com o mínimo de qualidade de vida. 

Com a centralidade do consumo na questão ambiental, a proposta de consumo 

sustentável é dada como uma das principais alternativas para produzir essa 

mudança e uma das evidências deste consenso na sociedade é a tentativa, por 

parte do governo, através do Ministério do Meio-Ambiente (MMA), em oficializar 

uma definição para o consumo sustentável: 

 

“O Consumo Sustentável envolve a escolha de produtos que utilizaram 
menos recursos naturais em sua produção, que garantiram o emprego 
decente aos que os produziram, e que serão facilmente reaproveitados 
ou reciclados. Significa comprar aquilo que é realmente necessário, 
estendendo a vida útil dos produtos tanto quanto possível. 
Consumimos de maneira sustentável quando nossas escolhas de 
compra são conscientes, responsáveis, com a compreensão de que 
terão consequências ambientais e sociais – positivas ou negativas. 
Mudança de comportamento é algo que leva tempo e amadurecimento 
do ser humano, mas é acelerada quando toda a sociedade adota novos 
valores. O termo “sociedade de consumo” foi cunhado para denominar 
a sociedade global baseada no valor do “ter”. No entanto, o que 
observamos agora são os valores de sustentabilidade e justiça social 
fazendo parte da consciência coletiva, no mundo e também no Brasil. 
Este novo olhar sobre o que deve ser buscado por cada um promove 
a mudança de comportamento, o abandono de práticas nocivas de alto 
consumo e desperdício e adoção de práticas conscientes de 
consumo.”11 

 

                                                           
10 Refiro-me ao alerta emitido pelo Boletim dos Cientistas Atômicos, organização que informa 

as ameaças a humanidade e ao desenvolvimento oriundas de armas nucleares, mudanças 

climáticas e biossegurança. 

 

11 Texto disponível em < http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-

consumo-sustentavel/conceitos/consumo-sustentavel>. Acesso em 09/12/2014. 

 

http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/conceitos/consumo-sustentavel
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/producao-e-consumo-sustentavel/conceitos/consumo-sustentavel


Ao oficializar uma versão de consumo sustentável o Estado, de acordo 

com Bourdieu (2014), “reforça um ponto de vista entre outros sobre o mundo 

social, que é o lugar de luta entre os pontos de vista” (BOURDIEU, 2014:61). 

Com isso, o Estado cria o ponto de vista correto, política e moralmente 

estabelecido, cuja garantia está na imparcialidade que os agentes do Estado que 

criam este ponto de vista oficial. Tais agentes são vistos como uma comissão de 

sábios, estão acima dos interesses e dos conflitos sociais (BOURDIEU, 2014). 

Neste ensaio, parto de uma perspectiva teórica com base nos Estudos 

Culturais que veem a Sociedade de Consumo “como uma sociedade simbólica 

e de sinais e significados, enfatizando a construção e fortalecimento de 

identidades individuais e sociais através da aquisição e uso de bens” 

(PORTILHO, 2010:104). Neste sentido, para Baudrillard (apud PORTILHO, 

2010) toda mercadoria possui um valor-signo ou, em outras palavras, uma 

capacidade significante que é determinada por instituições e profissionais da 

propaganda. Desta maneira o valor de uma mercadoria passa a ser determinado 

não apenas pelo seu valor de uso e valor de troca mas, também, por seu valor 

signo produzindo o que chama de “mercadoria signo”, um produto carregado de 

significados simbólicos e imaginários que são responsáveis por tornar os 

produtos mais atraentes. Na concepção de Baudrillard os consumidores, sem 

qualquer possibilidade de resistência, assimilam os significados transferidos 

através da manipulação do valor-signo da mercadoria. A ideia de valor signo ou 

significante da mercadoria presente na teoria de Baudrillard é extremamente 

interessante e nos permite remeter a uma trajetória social do objeto como aquela 

apresentada por Appadurai (1988). Os estudos presentes no trabalho 

organizado por este autor demonstram que as “coisas” possuem uma vida social 

cuja trajetória, de acordo com o tempo e o contexto, faz com que suas 

características e valores se alterem, podendo, até mesmo, perder sua condição 

de mercadoria de acordo com o contexto. A vida social dos objetos constitui-se, 

portanto, como um resultado de interações sociais, culturais, políticas e 

históricas e não simplesmente fruto de uma razão econômica baseada em oferta 

e demanda e, tão pouco são determinadas pelas artimanhas da mídia e da 

propaganda como proposto por Baudrillard e aqui está o grande abismo que 

separa sua teoria da de Appadurai. 



Ao admitirmos que as coisas possuem trajetórias sociais que alteram suas 

características comerciais, estas passam a ser vistas como um objeto de 

distinção entre classes ou grupos sociais, pois como nos diz Bourdieu (2006), as 

práticas econômicas fundamentais, como necessidades e preferências são 

dependentes de uma construção social e não uma vontade aleatória e 

desvinculada do indivíduo e de sua história. Utilizando os conceitos de habitus, 

campo, classe e dos capitais social, simbólico, cultural e econômico, Bourdieu 

(2007) argumenta que os indivíduos aprendem o que consumir e como consumir 

e, assim, afirmam seu status na sociedade. 

Em um estudo sobre os frequentadores da feira de produtos orgânicos no 

bairro da Glória no Rio de Janeiro, Portilho (2009) relata que existe entre os 

frequentadores da feira um sentimento de “pertencimento a um grupo social e de 

materializar um desejo abstrato de contribuir para a busca de alternativas à 

produção agroindustrial e para a solidariedade e responsabilidade com relação 

aos impactos sociais e ambientais de suas opções de consumo” (PORTILHO, 

2009:66). Para além do sentimento de pertencimento a um grupo, há entre os 

frequentadores da feira, a crença de que ao optar por produtos produzidos sem 

a utilização de agrotóxicos e comprados diretamente do pequeno produtor local, 

ao invés de encher “o bolso de um capitalista qualquer”12, estão contribuindo para 

a melhoria da qualidade de vida pessoal, por consumir um produto sem 

agrotóxicos, e dos demais, ao colaborar para o sustento do pequeno agricultor 

no campo. Nota-se, no discurso desses consumidores, que o interesse 

individualista, motor da tese da autodestruição, é substituído por um sentimento 

de solidariedade para com os pequenos produtores e com a natureza. Nestes 

discursos é ainda possível notar que há elementos que expressam a recusa do 

consumidor com relação a alguns produtos “quimicados” e que tenham a adição 

de agrotóxicos. Para Douglas (1998), a preocupação central do consumidor no 

ato da compra é justamente aquilo que ele não quer comprar e isso é muito mais 

revelador da estrutura social e cultural de determinada sociedade. Segundo a 

autora o consumo é também uma forma de protesto, em suas palavras 

                                                           
12 Trecho de uma entrevista. Portilho, 2009:78

 

 



 
“Defendo que o protesto é o aspecto do consumo que revela o 
consumidor como uma pessoa coerente e racional. Apesar da 
hostilidade intergeracional ser importante, o consumo não é regido por 
um padrão de oscilações entre gerações. Mesmo entre as diferentes 
gerações, o consumo é regido pelo protesto de forma muito mais 
profunda e interessante. O protesto é uma postura cultural 
fundamental. Em todos os tempos, uma cultura acusa outras culturas. 
Em vez de apoiar a fraca noção que algumas escolhas entre os bens 
de consumo são atos de rebeldia, prefiro sustentar de maneira muito 
mais firme que o comportamento do consumidor é contínua e 
penetrantemente inspirado pela hostilidade cultural. Este argumento irá 
restaurar o bom senso e integridade do consumidor.”13 (DOUGLAS, 
1998:94) 

 

Portanto ao optar por uma mercadoria em detrimento de outra, o 

consumidor está se posicionando em favor de uma cultura e negando outra. Os 

consumidores que optam por práticas de consumo sustentável como, por 

exemplo, os frequentadores da feira de produtos orgânicos do bairro da Glória, 

optam por uma cultura baseada na agricultura familiar e orgânica e rejeitam o 

latifúndio monocultor. Essa escolha expressa fortemente o conteúdo ideológico 

do discurso dos frequentadores da feira da Glória, deixando bastante clara sua 

dimensão política. Para Portilho, 

 

“A competição cultural e a hostilidade mútua causam uma coerência 
nas escolhas de consumo e, de acordo com a teoria cultural, quando o 
consumidor escolhe uma mercadoria qualquer, está escolhendo, 
protestando e mostrando também contra o que ele se coloca. As 
escolhas são, portanto, atos de desafio e desrespeito, intimidação e 
persuasão.” (PORTILHO, 2010:101) 

 

O consumo, portanto, é um ato de posicionamento político em que o 

indivíduo expressa o tipo de sociedade da qual quer participar. Confrontando o 

conceito de consumo sustentável apresentado neste ensaio, vemos que se 

propõem o abandono da Sociedade de Consumo e o rechaço de suas práticas 

individualistas, exploratórias e de desperdício para a adoção de uma cultura de 

solidariedade, respeito e compromisso para com nossos pares e o meio 

ambiente. A transição para uma sociedade de consumo sustentável passa, 

portanto, por uma ressignificação do habitus e, consequentemente, dos padrões 

morais que regem o consumo. 

                                                           
13 Tradução por conta do autor.

 



 

Considerações finais 

 

 A crescente pressão sobre os recursos naturais no período pós-guerra 

coloca o meio ambiente dentre os mais importantes assuntos em pauta. Dois 

deslocamentos discursivos alteram o ponto da discussão e transferem as razões 

dos problemas ambientais do crescimento populacional para os modos de 

produção e, posteriormente, dos modos de produção para o consumo fazendo 

com que este ocupe um papel central nesta discussão. 

Vimos que os objetos são dotados de uma vida social que ao longo de 

sua trajetória altera suas características e condições enquanto mercadoria. 

Confrontando o trabalho realizado na feira de produtos orgânicos por Portilho 

(2009) com as teorias de Appadurai (1988), Bourdieu (2006) e Douglas (1998) 

vimos que o ato de comprar ou não um produto é um posicionamento político e 

uma maneira de protesto. A transição a uma sociedade de consumo sustentável 

requer a ressignificação do conceito de consumo criado pela Sociedade de 

Consumo, esta ressignificação é encontrada nos discursos apontados no estudo 

de Portilho e demonstra que a adoção de práticas de consumo sustentável, 

enquanto expressão das vontades e recusas do consumidor, são uma ação 

política. 
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