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Resumo: Vivemos em uma sociedade altamente consumista. 

Pessoas são levadas a consumir bens e serviços não pela sua real 

necessidade, mas pelo simples apelo que a mídia vem fazendo. 

O consumismo crescente e exacerbado parece fazer parte inte-

grante da vida cotidiana do indivíduo. A sociedade do consu-

mismo é baseada na satisfação daquilo que é temporário, efê-

mero, passageiro, imposto por padrões que aprisionam o consu-

midor. O indivíduo manipulado não tem autonomia para se des-

vencilhar dos modelos impostos pelo marketing. Neste sentido, 

é necessário reeducar o consumidor para que este, com posse em 

sua autonomia, resista a pressão da sociedade do consumismo. 

Portanto, a presente pesquisa pretende investigar a questão da 

educação para o consumo previsto pelo artigo 4º inciso IV do 

Código de Defesa do Consumidor. Focando no objetivo de de-

monstrar a necessidade de uma educação para um consumo 

consciente, o trabalho pretende abordar, de forma interdiscipli-

nar, debater sobre a importância de uma educação voltada para 

um consumo consciente. Terá como referencial teórico os se-

guintes autores: Bauman(2008), Campbeel (2001), 

Freire(1991), Luckesi(1990), Zecchini(2017), Slater(2002), Al-

meida( 2003), Castelhos(2007). 
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Abstract: We live in a highly consumerist society. People are 

driven to consume goods and services not by your actual need, 

but by the simple appeal that the media has been doing. The 

growing consumerism and exacerbated seems to make an 
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integral part of the everyday life of the individual. Society of 

consumerism is based on the satisfaction of what is temporary, 

ephemeral, transient, imposed by that trap the consumer pat-

terns. The individual manipulated does not have autonomy to 

extricate the models imposed by marketing. In this sense, it is 

necessary to re-educate the consumer for this, with possession in 

your autonomy, resisting the pressure from society of consum-

erism. Therefore, this research aims to investigate the issue of 

education for consumption provided for in article 4 clause IV of 

the consumer defense code. Focusing on the goal of demonstrat-

ing the need for an education for a conscientious consumption, 

the work seeks to address, in order to discuss interdisciplinary 

on the importance of an education geared towards a conscious 

consumption. Will theoretical framework the following authors: 

Bauman (2008), Campbeel (2001), Freire (1991), Luckesi 

(1990), Zecchini (2017), Slater (2002), Almeida (2003), 

Castelhos (2007). 
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INTRODUÇÃO 

 

ste trabalho é fruto de uma grande inquietação ori-

unda de debates na graduação durante as aulas de 

direito do consumidor no ano de 2016. Foram inú-

meros os debates sobre a necessidade se criar es-

tratégias para o consumidor não ser lesado nem 

adquirir produtos ou serviços de forma desregulada ou desneces-

sária, evitando um consumismo exagerado. 

Os debates giravam em torno da falta ou carência não só 

de políticas públicas, mas de ações que se preocupassem com 

uma educação voltada para os consumidores a fim de dirimir 

esse consumo desenfreado, já que o Código de Defesa do Con-

sumidor apresenta como política nacional da relação de con-

sumo a educação de consumidores. 

E 
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É sabido que o consumidor tem em sua defesa uma 

norma de ordem pública e de interesse social com previsão cons-

titucional no artigo 5° XXXII, artigo 170 inciso V, previsto nas 

disposições transitórias da Constituição Federal de 1988 e tam-

bém na lei 8.078/90, conhecida como Código de Defesa do Con-

sumidor. 

Entretanto, mesmo resguardado por esta proteção, o con-

sumidor está inserido em um vasto universo que o leva a aquisi-

ção de produtos ou serviços no mercado de consumo de forma 

exagerada. 

Não se pode negar que na sociedade capitalista em que 

vivemos, o consumo se transformou em uma rotina natural na 

vida de qualquer indivíduo, daí a necessidade da sua defesa ser 

regulamentada. Entretanto, o que se verifica, é que ao invés de 

uma normalidade, existe uma fuga dela a partir do momento em 

que há um crescimento exacerbado do consumo de produtos e 

serviços. 

Todos somos consumidores de nascença. Consumimos 

roupas, calçados, alimentos, utensílios diversos, entre outras coi-

sas, adquirimos serviços de banco, energia, água, telefone tudo 

para atender as necessidades do homem moderno, do homem do 

consumo. 

Assim, hora consumindo, hora produzindo, fazemos 

parte deste vasto universo consumerista. 

Neste sentido, a relação entre consumidor e fornecedor é 

bastante complexa, pois os papéis que ambos exercem se mes-

clam no cotidiano do mercado de consumo já que por vezes so-

mos ao mesmo tempo consumidores, fornecedores, empresários, 

comerciantes.  

O certo é que não há uma posição absoluta entre ser con-

sumidor e ser fornecedor, pois todos acabam de alguma forma 

consumindo algo. Todos somos consumidores e assim estamos 

expostos a práticas desnecessárias do consumismo. 

Com base no Código de Defesa do Consumidor, o artigo 
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2º define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que 

adquiri ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Já 

o conceito de fornecedor se encontra no artigo 3° do referido 

código define fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolve atividade de produção, mon-

tagem, criação, construção, transformação, importação, exporta-

ção, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação 

de serviços.  

É jurídica a relação de consumo entre o consumidor, que 

visa a aquisição de produtos serviços, e os fornecedores que co-

locam esses bens no mercado. É fundamental a postura ativa do 

consumidor na busca do produto ou serviço para que essa rela-

ção aconteça. 

Ocorre que o que se consome está indo além das neces-

sidades humanas, se caracterizando como um excesso, um exa-

gero, e muitas vezes desembocando em um desperdício, pois, na 

maioria das vezes, o consumidor está sendo levado pelo apelo 

midiático, pelo apelo da publicidade para consumir aquilo que 

ele não tem necessidade. 

O que se quer chamar atenção é para o fato de que o con-

sumismo se tornou o principal eixo gravitacional da vida do con-

sumidor, ou seja, tudo acaba girando em torno daquilo que se 

consome. 

Os fatores externos como propagandas, anúncios e ape-

los midiáticos, estão induzindo e iludindo o consumidor fazendo 

que ele ultrapasse os limites normais de satisfação de bens se 

serviços. 

De acordo com Branco,2000: 
“O consumismo é um processo eticamente condenável, pois 
faz com que as pessoas comprem mais do que realmente ne-

cessitam. Por meio de complexos sistemas de propaganda, que 

envolvem sutilezas psicológicas e recursos espetaculares, in-

dustriais e produtores induzem a população a adquirir sempre 

os novos modelos de carros, geladeiras, relógios, calculadoras 

e outras utilidades, lançando fora o que já possuem. V 
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(BRANCO,2000) 

O indivíduo acaba sendo dominado e guiado pelo mer-

cado de consumo. É o mercado de consumo que acaba sendo a 

bússola orientadora da vida do consumidor. O ciclo de vida deste 

consumidor em uma sociedade capitalista acaba girando em 

torno do aspecto do ter e não do ser. O ser humano acabou vi-

rando uma mercadoria. 

O homem passou a ser valorado por aquilo que ele tem e 

não por quem ele é. Nessa perspectiva consumista, a busca da 

felicidade e do sucesso está associada ao ter, ao possuir, ao ad-

quirir, ao comprar.  

Na sociedade de consumo todos são atingidos indepen-

dentemente de gênero, de idade, profissão ou escolaridade. Vê-

se que a educação para o consumo é algo de extrema relevância 

para os nossos dias, já que este consumo exacerbado trará con-

sequências nefastas para a vida do consumidor. 

O que forma a sociedade de consumo é o encontro dos 

consumidores com um objetivo em comum, a aquisição de pro-

dutos, formando uma rede de interações. 

De acordo com Bauman, 2008: 
...o ambiente existencial que se tornou conhecido como “soci-

edade de consumo” se distingue por uma reconstrução das re-

lações humanas a partir do padrão, e a semelhança das relações 

entre consumidores e os objetos de consumo. (BAUMAN pág 

19) 

Bauman nitidamente deixa claro que no universo do con-

sumo existe uma clara distinção entre sujeitos e objetos de con-

sumo. A sociedade de consumo cria padrões e estabelece os 

objetos a serem consumidos e os consumidores a consumi-los. 

Assim, os consumidores também viram mercadorias a 

partir do momento em que viram alvos das publicidades. Se 

transformam também em objetos dos apelos midiáticos que ma-

nipulam e seduzem os consumidores. 

Ainda de acordo com Bauman,2008: 
Na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar sujeito 
sem primeiro virar mercadoria. (BAUMAN, pág. 20) 
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Os consumidores viram mercadoria, pois a mídia, quer 

traga-lo através de seus apelos manipuladores. Quanto mais 

apelo mais a possibilidade de se levar de enredar o consumidor. 

Em um mundo capitalista, a manipulação dos consumi-

dores se torna evidente a partir do momento em que estão a 

mercê de um desejo que, na maioria das vezes, é implantado pelo 

apelo publicitário. 

A transformação do consumidor em mercadoria passa 

por um processo de manipulação da sociedade de consumo. 

Esse apelo atinge todas as camadas da sociedade em to-

das as idades. A cada dia a seleção para o consumo atinge o pú-

blico em suas diversas faixas etárias. Um problema crescente em 

nossa sociedade. 

Partindo deste contexto, é necessário refletir sobre o pa-

pel que a educação para o consumo terá em meio a uma socie-

dade contemporânea consumista. 

Uma possível solução para este problema pode ser a ree-

ducação do consumidor para mudança do paradigma da atual so-

ciedade. 

Mesmo acobertado pela Constituição Federal, o consu-

midor está exposto a esse desenfreado mercado consumista.  

Mesmo o Código de Defesa do Consumidor trazendo 

equilíbrio as relações contratuais de consumo, o consumidor está 

vulnerável ao consumismo desenfreado, mas é importante frisar 

que, mesmo assim, sem a proteção do CDC, esta relação estaria 

em total desequilíbrio trazendo prejuízos significativos para o 

consumidor que, via de regra, é a parte mais frágil da relação. 

Observa-se um total desequilíbrio nessa corrida pelo 

consumo exacerbado. O artigo 4° do CDC, traz no inciso IV, 

como princípio da política nacional das relações de consumo, o 

princípio da educação e informação de fornecedores e consumi-

dores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas a melhoria 

do mercado de consumo. 

Geralmente se dá muita ênfase a informação do 
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consumidor e deixa-se de lado o ponto crucial que é a educação 

para o consumo. 

No mundo desenfreado do consumismo que vivemos, 

priorizar a educação do consumidor é fundamental para ameni-

zar os impactos causados pelo consumismo exacerbado. 

Não basta só informar o consumidor, não dá para infor-

mar sem antes educá-lo. Certamente o consumidor não saberá o 

que fazer com a informação se não for educado para compreen-

der o que fazer ou como empregar esta informação. 

A educação é uma ferramenta poderosa e eficaz na vida 

de qualquer sociedade que queira mudanças drásticas, já que o 

que se espera não é a não aquisição de produtos ou serviços pelo 

consumidor, mas que este tenha um consumo consciente, pois o 

consumo exacerbado implica em prejuízos para o planeta a me-

dida que quanto mais se produz, mais se consome e quanto mais 

se consome mais resíduos e lixos serão produzidos comprome-

tendo a sustentabilidade do planeta. 

Neste ponto de vista, pode-se afirmar que o consumidor 

também fica vulnerável quando não se efetiva o princípio da 

educação presente no CDC.  

O Código de Defesa do Consumidor, como código prin-

cipiológico, apresenta como princípio a educação para a relação 

de consumo. No artigo 4, IV, o legislador afirmou expressa-

mente que a educação de consumidores e fornecedores será um 

direito a ser assegurado para a melhoria do mercado de consumo. 

Desta forma, o desejo de trabalhar com esta temática au-

mentou ainda mais, pois cresce a necessidade de educar o con-

sumidor para que este tenha atitudes de consumo consciente.  

O presente trabalho justifica-se plenamente, pois, pre-

tende demonstrar que a educação para o consumo é a melhor 

ferramenta para que o consumidor assuma uma postura crítica 

frente a um universo consumista. Além disso, pretende instigar 

a necessidade de o mercado ter consumidores com práticas de 

consumo consciente. 
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Este tema foi escolhido por ser de grande relevância para 

o mundo jurídico, pois pretende discutir que o papel da educação 

para o consumo é um meio indispensável para o desenvolvi-

mento de indivíduos críticos e cônscios capazes de romper com 

o paradigma do consumo desnecessário. 

Através deste trabalho pretende-se demonstrar que a edu-

cação para o consumo é a melhor ferramenta para que o consu-

midor assuma uma postura crítica frente a um universo consu-

mista. 

Em meio a uma cultura do consumo, o consumidor pas-

sou a assumir comportamentos e atitudes que o levam a um con-

sumismo exacerbado. Ele é lavado a consumir de forma extra-

vagante e, na maioria das vezes, de exagerada ultrapassando o 

limite do que é necessário. 

Além disso, o presente trabalho pretende instigar a ne-

cessidade de o mercado de consumo ter consumidores com prá-

ticas de consumo consciente. 

Este tema foi escolhido por ser de grande relevância para 

o mundo jurídico, pois pretende discutir que a educação para o 

consumo deve fazer parte cotidiana da vida de cada consumidor 

evitando desperdícios e até mesmo um possível super-endivida-

mento pelo descontrole que o consumismo pode levar o consu-

midor. 

A educação para o consumo é um meio indispensável 

para o desenvolvimento de consumidores críticos e cônscios ca-

pazes de romper com o paradigma do consumismo desnecessá-

rio. 

Neste sentido o principal objetivo é demonstrar a neces-

sidade de uma educação para um consumo consciente. E como 

objetivos específicos pretende-se descrever quais as ferramentas 

que a educação disponibiliza para um consumo consciente; ana-

lisar que a educação para o consumo possibilita ferramentas ne-

cessárias para que o consumidor assuma uma postura crítica 

frente ao universo de consumo. 
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Será utilizado o método hipotético dedutivo e o trabalho 

pretende responder as seguintes hipóteses ou questionamentos: 

A educação para o consumo disponibiliza ferramentas para que 

o consumidor assuma uma postura crítica frente ao universo de 

consumo? A educação para o consumo permitirá que o consu-

midor se distancie de um consumo exacerbado? 

Do ponto de vista procedimental técnico, para o desen-

volvimento deste estudo, será realizada uma pesquisa bibliográ-

fica, com o objetivo de conhecer outras pesquisas já realizadas 

sobre este tema. 

A pesquisa bibliográfica é interessante para este trabalho, 

pois possibilita a pesquisa em fontes seguras como livros e arti-

gos científicos publicados com a mesma temática. 

De acordo com Gil (2008), a pesquisa bibliográfica é de-

senvolvida com base em material já elaborado principalmente 

por meio de livros, artigos científicos. O autor não recomenda 

trabalhos que sejam oriundos da internet que não seja de uma 

fonte seguro para não correr o risco de obter informações falsas 

ou inverídicas. 

O método a ser utilizado será o hipotético-dedutivo. Este 

método é oriundo do pensamento de Descartes, ele estabeleceu 

um método universal com base na razão e na matemática. Mais 

tarde no século XX, Karl Popper, filósofo Austríaco, retomou o 

método científico hipotético-dedutivo. 

Será implementado também neste projeto, para melhor 

compreensão do tema, uma abordagem metodológica interdisci-

plinar já que abordará conteúdos de outras disciplinas como a 

pedagogia. 

Interdisciplinaridade segundo Houaiss, (2001) significa 

propriedade de ser interdisciplinar. A interdisciplinariedade está 

ligado com aquilo que estabelece relações entre duas ou mais 

disciplinas ou ramos do conhecimento, ou seja, o que é comum 

a duas ou mais disciplinas. 

A interdisciplinaridade aponta para uma atividade mais 
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investigativa que coloque as disciplinas em relação umas com as 

outras. Além disso, como o tema é abrangente, não se pode li-

mitar apenas a uma disciplina. 

Para isto o trabalho está estruturado em capítulos que 

permitirão responder as hipóteses pretendidas. 

O trabalho está estruturado em seis capítulos. Estes capí-

tulos constam dos seguintes temas: capítulo um - Consumo ver-

sos consumismo abordará as principais distinções entre con-

sumo e consumismo a luz de autores como Zygmunt Bauman 

(2008), Campbeel (2001) e está subdividido em dois sub temas: 

a cultura do consumo e o panorama do consumismo no Brasil. 

O capítulo dois versará sobre a educação para um con-

sumo consciente. Também está subdividido em dois subtemas: 

uma educação que liberta o consumidor e uma educação para um 

consumo consciente com base nos autores Freire (1991) e Luc-

kesi (1990). 

O capítulo três abordará sobre a vulnerabilidade do con-

sumidor e uma nova espécie de vulnerabilidade, a vulnerabili-

dade educacional. 

Já no capítulo quatro será estudado questões sobre o sis-

tema nacional de defesa do consumidor. O capítulo cinco trata 

do tema sobre consumo consciente e no capítulo seis serão abor-

dadas práticas exitosas de consumo consciente que deram certo. 

Para melhor compreensão do tema o trabalho pretende 

fazer uma abordagem interdisciplinar com a pedagogia. Ainda 

neste capítulo serão estudados temas como a vulnerabilidade 

educacional do consumidor e a educação que liberta o consumi-

dor.  

 

CAPÍTULO I – CONSUMO VERSOS CONSUMISMO 

 

É de extrema importância para este trabalho fazer a dis-

tinção do termo consumo e consumismo, pois trará aspectos re-

levantes para melhor compreensão para o leitor. 
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Antes de adentrarmos nos conceitos chaves entre con-

sumo e consumismo, vale a apena destacar que a atividade de 

consumo é pacificada na sociedade contemporânea. 

A muito estes termos são utilizados cotidianamente 

desde os primórdios da civilização. O consumo é praticado 

desde o início das remotas civilizações, com isso, não se pode 

precisar desde quando iniciou, no mundo, as relações de con-

sumo, portanto, não pode haver uma dissociação entre civiliza-

ção e consumo, andam juntas lado a lado. 

Como diz o ditado popular, “desde que o mundo é 

mundo”, as pessoas consomem produtos e utilizam serviços. 

A sociedade de consumo é oriunda do crescimento e do 

desenvolvimento tecnológico, porém, esse crescimento não é 

algo recente. De acordo com Bauman (2008), o consumo tem 

origens antigas. 
...o fenômeno do consumo tem raízes tão antigas quanto os se-

res vivos, e com certeza, é parte permanente e integral de todos 
as formas de vida conhecidas a partir de narrativas históricas e 

relatos etnográficos, (BAUMAN 2008, pág. 37) 

Partindo desta linha de pensamento, não há precisão de 

uma data específica para se tomar como marco de início para se 

entender o fenômeno do consumo, mas ao mesmo tempo de-

monstra que consumo e sociedade se desenvolveram juntos.  

No mesmo sentido, Campbell (2001), descreve a dife-

rença entre o consumidor moderno e o consumidor tradicional. 

Para ele o consumidor moderno utiliza o que lhe sobra da renda 

para a satisfação de novas necessidades. Já o consumidor tradi-

cional poupava mais e revertia sua renda em lazer. 

Campbell fala sobre o aparecimento da sociedade de con-

sumo moderna que surge por volta dos anos de 1760 e 1770. 

Segundo ele desde aquela época a era do consumo poderia ser 

denominada como uma “orgia da aquisição”, pois havia uma 

verdadeira extravagância na aquisição de produtos e serviços no 

mercado de consumo de forma irrefletida. 

Denota-se que, de fato, ao longo dos anos, o paradigma 
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do consumo foi se modificando e a sociedade passou, cada vez 

mais, a procurar satisfações em algo supérfluo e passageiro de-

mosntrando que há uma nova aptidão para gastar. 

Ainda falando em Campbell, este aponta que o aumento 

da procura por bens de consumo se encontra por volta do século 

XVIII, mas é em Mckerndrick que se encontra a melhor expli-

cação para este fenômeno através das classes sócias Londrinas, 

uma reflexão de como a classe dos empregados domésticos que-

riam imitar seus senhores na aquisição de bens de consumo. 

Citando Mckerndrick, Campbeel(2001), afirma: 
Uma das fraquezas, contudo, nos raciocínios que chamam a 

atenção para a classe do empregado doméstico, ou para o papel 

de Londres, ou para o caráter, a estrutura e mobilidade da soci-

edade inglesa como explicações da crescente procura de mora-

dia e dos ascendentes níveis dos dispêndios, e que os críticos 

podem imediatamente assinalar que nenhuma delas era nova 

para o século XVIII. Os criados arremedarem seus senhores e 

um fenômeno bem antigo, uma camada da sociedade estar a 
vida para se juntar a um grupo mais alto e exatamente tão an-

tigo quanto isso, e Londres como centro de consumo conspícuo 

não era, de jeito nenhum, uma novidade. (CAMPBEEL, 2001) 

McKendrick, atribui o crescimento da sociedade de con-

sumo, em Londres especificamente, ao desempenho das classes 

sociais. Os ricos lideram as suas escolhas consumistas extrava-

gantes dando origem a uma nova dimensão do consumo. 

A classe dos empregados domésticos, por sua vez, que-

ria, mesmo sem poder, consumir tanto quanto seus patrões, cri-

ando assim um elo vital com a classe abastada já que passaram 

a ser imitadores da classe mais favorecida. 

Isso tudo indica que o desejo pelo consumo exagerado 

paira, a muitos anos, na mente do ser humano. Seja por necessi-

dade ou por vaidade, a sociedade foi envolvida pela neblina do 

consumismo. 

Já de acordo com Barbosa (2004), historicamente a pas-

sagem do consumo familiar para o consumo individual foi um 

marco para o surgimento da sociedade de consumo.  
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Para esta autora, a sociedade moderna contemporânea é 

conhecida como a sociedade de consumo e surgiu entre os sécu-

los XVI e XVIII. Ela afirma que as mudanças trazidas por esta 

sociedade giraram em torno da cultura material afetando tanto a 

quantidade quanto a quantidade dos aspectos referentes as novas 

mercadorias. 
...permanece a disputa de “quando” aconteceu a sociedade de 

consumo, variando este do século XVI até o XVIII. (BAR-

BOSA, pág. 18,2004). 

Portanto, é de extrema importância a questão do con-

sumo na construção da sociedade, já que o consumo repercute 

em todas as esferas sociais além disso, demonstram as nuances 

que a sociedade de consumo passou.  

Campbell (2001), ainda diz que foi no século XVIII que 

se originou a sociedade de consumo na Inglaterra quando ocor-

reu a revolução do consumo através de três elementos principais: 

a revolução industrial, a classe média trabalhadora e a procura 

de bens considerados supérfluos. 

Esses três acontecimentos históricos deram rumo ao que 

chamamos hoje de sociedade de consumo. 

O autor Luís Fernando Veríssimo escreveu uma crônica 

intitulada o lixo. O texto conta a história de dois vizinhos que se 

conhecem, apesar de nunca terem se visto. Os objetos jogados 

fora foram suficientes para que um conhecesse a rotina diária do 

outro. No meio do conto, ambos passam a tecer comentários de-

talhados do cotidiano do outro pelos hábitos de consumo revela-

dos através do lixo. 

Assim, o texto demonstra que o consumo está presente 

no cotidiano de cada indivíduo fazendo parte integrante de seu 

viver, mas revela também que, por vezes, consumimos além do 

que necessitamos. 

É em Bauman (2008), que ocorre a distinção entre con-

sumo e consumismo. Para este autor, consumo é uma caracterís-

tica do ser humana, é uma atividade praticada pelo homem. Via 

de regra, o consumo é algo inerente ao indivíduo já que todos os 
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seres humanos possuem a necessidade e de consumir algo.  
De maneira distinta do consumo que é basicamente uma carac-

terística e uma ocupação dos seres humanos como indivíduos, 
o consumismo é um atributo da sociedade (BAUMAN, 2008, 

pág. 41) 

Neste sentido, o consumo se constitui em um processo 

de cultura da sociedade a partir do momento que se torna uma 

prática corriqueira no cotidiano da sociedade. O homem precisa 

adquirir produtos e serviços para suprir as suas necessidades de 

sobrevivência. 

Mesmo no ventre na mãe já começamos o processo de 

consumo. Pelo cordão umbilical o feto passa a consumir o que a 

sua mãe lhe fornece, ao nascer consome o leite materno e daí por 

diante não paramos mais de consumir. 

Na visão de Baudrillard (2009), que as pessoas estão co-

tidianamente em busca de algo, estão sempre em busca de uma 

salvação que pode ser proporcionada pelo consumo. 

Vê-se que o ser humano consome-se sempre, seja para a 

elaboração de uma festa ou a manutenção de uma casa, o con-

sumo impulsiona o indivíduo sempre na busca de sua satisfação, 

na busca de algum bem ou de algum serviço. 

Para McCracken(2003), no que se refere ao consumo 

moderno, seu surgimento foi no século XVI com o crescimento 

do capitalismo, mas é na literatura de Lipovetsky(2003), que 

percebe-se uma melhor caracterização da sociedade de con-

sumo. 

São suas fases evolutivas que trazem com melhor clareza 

a evolução do consumo no mundo. 

O autor em seu livro, A felicidade paradoxal, apresenta 

fases evolutivas do consumo, surge um novo mundo, o mundo 

do consumo: A primeira começa no ano de 1880 e termina com 

o advento da segunda guerra mundial. Nesta fase são diversos 

acontecimentos que contribuem para a evolução do consumo: A 

melhoria na infraestrutura do transporte e da comunicação, a 

evolução científica do trabalho e o aumento da produção em 
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massa proporcionaram a ascensão dos grandes mercados nacio-

nais.  

Neste novo mundo de consumo, as pessoas passam de 

clientes, para consumidoras de bens e serviços adquirindo os 

produtos e marcas oferecidos pelo mercado de consumo. 
No fundamento da economia de consumo encontra-se uma 

nova filosofia comercial, uma estratégia em ruptura com as ati-
vidades do passado: vender a maior quantidade de produtos 

com uma fraca margem de ganho de preferência a uma pequena 

quantidade com uma margem importante. O lucro, não pelo au-

mento mas pela baixa do preço de venda. (LIPOVETSKY, 

2007, p. 28) 

Sem dúvida a modernização do padrão da produção e o 

oferecimento dos produtos também trouxeram uma mudança 

significativa no comportamento dos consumidores, demons-

trando que já havia uma necessidade de uma educação para o 

consumo. 

A segunda evolução do consumo foi em 1950 com a so-

ciedade de consumo de massa. Vários são os marcos históricos 

desta época segundo Lipovetsky: aumento salarial e notada-

mente do poder de compra, pulverização do sistema de crédito e 

a segunda revolução industrial. 
Embora de natureza essencialmente fordista, a ordem econô-

mica ordena-se já parcialmente segundo os princípios da sedu-

ção, do efêmero, da diferenciação dos mercados...  É um ciclo 

intermediário e híbrido, combinando lógica fordista e lógica-

moda, que se instala. (LIPOVETSKY, 2007, p. 34) 

Cresceu assim uma sociedade associando bem-estar ao 

consumo de novos produtos e serviços dando espaço a sedução 

do mercado que criou várias estratégias para prender a atenção 

do consumidor. 

A terceira e última fase evolutiva do consumo para o au-

tor emerge desta sociedade baseada na sedução do mercado. O 

prazer de comprar toma conta das mentes do consumidor. O sen-

timento de poder também é um marco nesta fase já que quanto 

mais se adquire mais se desmonta que pode mais quem tem mais. 
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O autor diz que nesta fase há um hiperconsumo, ou seja, 

as necessidades de consumo passam por uma “lógica desinstitu-

cionalizada, subjetiva, emocional”. Lipovetsky (2007, p. 41). 

O mercado de consumo investe pesado no lado subjetivo 

do consumidor associando prazer, bem estar e poder ao consumo 

exagerado.  

Assim, a partir destas fases evolutivas, ao longo dos anos 

o consumo passa de simples aquisições para suprir as necessida-

des do indivíduo para a satisfação pessoal, momentânea e moti-

vada pelo prazer. 

O ato de comprar passou da sobrevivência ou necessi-

dade, essencial a todo ser humano, para o gasto de produtos ou 

serviços supérfluos. Paulatinamente dando início ao consu-

mismo. 

Existem outros trabalhos que tratam da temática sobre 

educação para o0 consumo. 

A dissertação, O direito fundamental á educação e as re-

lações de consumo, defendida por Ilana Finkielsztjn Eilberg no 

ano de 2010, também apresenta aborda a relação entre a educa-

ção para o consumo. Traz a educação para o consumo com a 

perspectiva da educação enquanto direito fundamental. 

Gabriel Bezerra Zecchin com a sua dissertação, Educa-

ção para o consumo: Ação docente em destaque, do ano de 2017, 

também aborda a relação entre educação nas relações de con-

sumo. Sobre a atividade de consumo utiliza os autores Lívia Bar-

bosa, Zigmunt Bauman. Apesar do trabalho se ater ao ensino da 

sala de aula, a dissertação aborda a necessidade de uma educa-

ção voltada para a relação de consumo, já que esta é fundamental 

para a criação de consumidores conscientes distantes da prática 

consumista. 

Concordando com Zecchin, o consumo deve ser algo tra-

balhado em sala de aula desde a mais tenra idade para criarmos 

uma geração blindada do consumo exacerbado, ou seja, o con-

sumismo. 
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Mas, diferenciar consumo de consumismo não é uma ta-

refa fácil. Conforme Bauman (2008), o consumismo é um con-

junto de manifestações de vontade do consumidor que gera for-

ças para impulsionar a sociedade. 
Pode-se dizer que o “ consumismo” é um tipo de arranjo social 

resultado da reciclagem de vontades, desejos e anseios huma-

nos rotineiros, permanentes e, por isso dizer, “ neutros quanto 

ao regime”, transformando-se na principal força propulsora e 

operativa da sociedade, uma força que coordena a reprodução 

sistemática, a integração e a estratificação sociais, além da for-

mação de indivíduos humanos, desempenhando ao mesmo 

tempo um papel importante nos processos de auto identificação 
individual e de grupo, assim como na seleção e execução de 

políticas de vida individuais.(BAUMAN, pág.41, 2008). 

O autor aponta que o consumismo se constituiu como um 

fato social deixando de lado o caráter individualista do consumo. 

Assim, o consumismo é um ato de vontades do ser humano que 

impulsionou e impulsiona toda a engrenagem da sociedade.  

Paulatinamente a sociedade entrou em um ciclo vicioso 

de produção para consumo, ainda que não exista um areal neces-

sidade. A sociedade adentrou em um processo de consumismo 

inconsciente. O apelo mercadológico, o modismo, as telenovelas 

contribuíram para o processo do consumismo. 

Com isso, percebe-se que o perfil do consumidor tam-

bém mudou ao longo dos anos.  

De acordo com Campbell (   ), : 
(...) o consumidor moderno (embora não refratário a tais tenta-

ções) se caracteriza por uma insaciabilidade que se eleva de 

uma básica inexaunbilidade das próprias carências, que se le-

vantam sempre, como uma fenix, das cinzas de suas antecesso-

ras. (CAMPEBEEL, 2001.) 

Neste sentido também afirma Mccracken,2003 ao dizer 

que o processo do consumismo se tronou contínuo e futuro, já 

que o indivíduo passou a contemplar om objeto antes de ser ad-

quirido. 
O bem é adquirido na antecipação da compra eventual de um 

pacote muito maior de bens, atitudes e circunstâncias, do qual 
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é parte integrante. Tais compras são longamente contempladas 

e imaginadas. Normalmente, elas incluem bens de “alto envol-

vimento”, como um carro, um relógio, uma peça de roupa, um 

perfume ou gêneros alimentícios especiais (MCCRACKEN, 

2003, p. 144).  

Os bens são adquiridos por antecipação e quando o 

objeto é finalmente adquirido imediatamente já é colocado no 

mercado outro melhor, maior ou com melhor tecnologia. O con-

sumidor acaba vivendo em círculos já que essa espiral nunca tem 

um fim. 

As necessidades do homem se transformam em necessi-

dades móveis. Ao consumir um bem, este logo se torna obsoleto 

e imediatamente já se tem a necessidade de se adquirir outro, ou 

seja, o objeto de desejo nunca será alcançado. 
Novas necessidades exigem novas mercadorias, que por sua 

vez exigem novas necessidades e desejos; o advento do consu-

mismo inaugura uma era de “obsolescência embutida” dos 

bens oferecidos no mercado [...]. (BAUMAN, 2008, p. 43)  

O consumismo cria, assim, conforme Bauman (2008), 

um novo significado de tempo. Não é mais um consumo com o 

objetivo de assegurar e suprir as necessidades reais de consumo, 

mas há uma verdadeira mudança de paradigma já que o foco está 

em consumir para a satisfação de um prazer efêmero e momen-

tâneo, baseado em um prazer e no imediatismo. 

Portanto, o avanço do capitalismo trouxe, paulatina-

mente, uma mudança no perfil do consumidor. Da simples aqui-

sição de produtos e serviços para suprir necessidades básicas, 

passou-se ao consumismo desenfreado guiado pelos apelos mi-

diáticos, pela forte emoção do querer, do desejar demonstrando 

que consumo e consumismo são duas coisas distintas. 

Bauman (2008), explica que o consumismo levou o indi-

víduo a entrar em um processo vicioso da busca por satisfações 

eternas, infindáveis. A criação de produtos descartáveis e des-

vinculados de qualquer objetivo específico, levou o consumidor 

a não saber qual o ponto de partida de sua satisfação. 
A satisfação deve ser apenas uma experiência momentânea, 
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algo que, se durar muito tempo, deve-se temer, e não ambicio-

nar – a satisfação duradoura, de uma vez por todas, deve pare-

cer aos consumidores uma perspectiva bem pouco agradável. 

Ou talvez pudéssemos dizer: somos impulsionados e/ou atraí-

dos a procurar incessantemente por satisfação, mas também a 

temer o tipo de satisfação que nos faria interromper essa pro-

cura. (BAUMAN, 2008, p. 126) 

Deste modo, ao adquirir um bem, objeto de sua satisfa-

ção, o consumidor logo perde o interesse por este objeto e com-

pulsivamente, já sente a necessidade de adquirir outro, pois não 

encontra o sentido no objeto almejado. 

Na sociedade contemporânea, a ostentação, o desejo de 

consumir mais e mais, foi inculcado por meio de publicidades, 

apelo midiático e a sacada dos grandes mercados de consumo 

em investir no lado íntimo do consumidor em todas as camadas 

da sociedade seja adulto, idosos ou criança, ricos ou pobres. To-

dos estão sob a forte influência do consumismo exacerbado.   

Partindo deste cenário, torna-se urgente pensar em uma 

educação para o consumo. Uma educação que não deve perpas-

sar apenas pelo ensino sistematizado das escolas. A educação, 

além de ser um princípio previsto no CDC, é um dos veículos 

possíveis para pôr um freio nesta situação.  

Uma educação que traga uma mudança de postura tanto 

do consumidor como do fornecedor, já que ambos possuem di-

reitos e deveres para a melhoria do mercado de consumo. 

 

1.1 A CULTURA DO CONSUMISMO 

 

Como foi importante fazer a distinção entre consumo e 

consumismo. Ficou demonstrado que o consumo é algo inerente 

a qualquer ser humano e ao longo dos anos, pelos diversos mo-

tivos já citados, foram formando costumes, manifestações des-

vios, e porque não falar em defeitos, nesse modo de consumo 

levando a sociedade a adotar uma nova postura frente ao mer-

cado de consumo.  

Criou-se uma verdadeira cultura consumista, pois houve 
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uma gama de comportamentos no mercado de consumo que fo-

ram sendo incorporados pelos grupos sociais. 

Nas palavras de Bauman, 2008, o ser humano vive uma 

síndrome do consumo. Tudo o que se consome deve ser adqui-

rido em alta velocidade, tudo deve ser em excesso e com muito 

desperdício, já que, falando em relação ao Brasil, não se criou 

estratégias educativas para que o desperdício fosse evitado.  

Para este autor “a síndrome consumista envolve veloci-

dade, excesso e desperdício”. Com isso, a sociedade entrou em 

padrões, em tendências posta pela cultura do consumo. Tudo o 

que se passou a consumir, roupas, brinquedos, móveis passaram 

a depender de um padrão pré-estabelecido. 

O “estar à frente da moda” passou a fazer parte integrante 

do cotidiano do consumidor. Foram revogados os valores primá-

rios de consumir o que era necessário e passou-se a valorizar a 

efemeridade. 

De acordo com Bauman, 2008: 
Na hierarquia herdada de valores reconhecidos, a síndrome 
consumista degradou a duração e elevou a efemeridade. Ela er-

gueu o valor da novidade acima do valor da permanência. Re-

duziu drasticamente o espaço de tempo que separa não apenas 

a vontade de sua realização..., mas o momento de nascimento 

da vontade do momento de sua morte, assim, como a percepção 

da utilidade e vantagem das posses de sua compreensão como 

inúteis e precisando de rejeição. (BAUMAN, 2008, pág. 111). 

A partir do século XVIII, a exploração colonial de terras 

acarretou o confisco de várias mercadorias, possibilitando a in-

trodução de mercadorias nunca vistas no mundo ocidental. 

De acordo com SLATER,2002: 
O acesso a produtos como tabaco, frutas, botões, brinquedos, 

café, louça para casa, dentre outros, estimulou ‘novos’ costu-

mes e ‘novas’ necessidades de consumo, gerando a demanda 

associada de produção de novos bens de consumo. As xícaras 

representam essa transição de comportamento. O objeto e os 
demais itens foram inseridos nas casas para atender o consumo 

de bebidas quentes, como o café (SLATER, 2002). 

A sociedade de consumo corriqueiramente edita 
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promessas e estímulos calculados precisamente para não só cha-

mar a atenção dos consumidores, mas também alimentar o ape-

tite desenfreado do consumidor. 

O mercado de consumo lança um processo de auto-iden-

tificação para envolver o consumidor, são padrões de conduta 

para que o sujeito se envolva, cada vez mais, no mercado de con-

sumo. 

Na perspectiva de Baunan,2008: 
O processo de auto-identificação é perseguido, e seus resulta-

dos são apresentados com a ajuda de “marcos de pertença” vi-

síveis, em geral encontráveis nas lojas (BAUMAN, pág. 108) 

Esse processo cria a noção de pertencimento a uma co-

munidade de consumo. São criadas tendências que envolvem o 

consumidor e deixam uma sensação de segurança, pois fazem 

parte do grupo. 

Todos aqueles que vivem no mercado de consumo pas-

saram a exibir os sintomas da “síndrome do consumismo. Ao 

mesmo tempo que vincula o comprometimento dos consumido-

res frente ao objeto de desejo, encurta a expectativa deste objeto 

fazendo com que este consumidor descarte rapidamente este 

objeto desejado, já que se terá acesso a uma multiplicidade de 

objetos. 

Neste sentido, a cultura que a sociedade de consumo cria 

é uma cultura para um consumo excessivamente extravagante, 

efêmero recheado de desperdícios. Consequentemente o excesso 

tende a aumentar a incerteza das escolhas de quem consome, le-

vanto a uma sequência de uma busca contínua e frenética pelo 

desejado. 

Nos ensinos de Slater (2002), o consumo é um processo 

cultural, mas, a ‘cultura do consumo’ é única, porque é o modo 

prevalecente da reprodução cultural, desenvolvido durante a mo-

dernidade, no Ocidente 

A cultura consumista é marcada pela pressão cotidiana 

no indivíduo para que este se satisfaça com um conjunto de ne-

cessidades ditadas por seus pares. Não há espaço para aquele que 
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se contenta com suprir as necessidades de forma finita. Por isso, 

o mercado se concentra em desvalorizar as antigas ofertas para 

que novas ofertas preencham o espaço.  

Enxertam a insatisfação com um determinado objeto des-

cartando-o para dar lugar a um objeto com a mesma durabili-

dade, porém mais atraente. 

São criados padrões para serem seguidos. Um grande 

exemplo é a indústria de reconstrução de cirurgias plásticas. De 

fácil acesso aos consumidores, as cirurgias plásticas estão se tor-

nando um estilo de vida. 

Se puxarmos pela memória, outros padrões já foram cri-

ados pelo mercado de consumo. Quem não se lembra da febre 

da boneca Barbie que só no ano de 1996 alcançou a venda de 1,7 

bilhões de dólares? 

Assim, os padrões são criados, inventados e reinventados 

e universalizados no mercado de consumo. Os consumidores são 

levados pela onda do marketing a uma busca compulsiva e ob-

sessiva pelo objeto desejado. 

A cultura do consumo criou uma fragilidade no cotidiano 

do consumidor, pois o deixou mais vulnerável e suscetível a se 

enveredar pelo mundo do consumismo exacerbado. 

A revolução industrial modificou completamente os há-

bitos de consumo da sociedade. A aquisição de bens não mais é 

vista como algo para suprir as necessidades básicas, mas passou 

a a ser uma forma de o indivíduo ser inserido nesta sociedade. 

O consumo passou a ser visto como ascensão social e a 

aceitação por determinado grupo. Isso Bauman revela em seu 

livro, A vida para o consumo. Concordamos com ele quando diz 

que os consumidores passaram a ser mercadorias exposto na 

grande vitrine do mercado. 

Quem oferece mais propagandas, utiliza imagens e íco-

nes que chama a atenção será aquele que ganhará o consumidor, 

ainda que este não tenha a rela necessidade de consumir, será 

arrematado por quem mais apelo midiático fez. 
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Deste modo, os padrões do consumismo vão, paulatina-

mente, sendo incorporados ao cotidiano dos consumidores o le-

vando ao ciclo vicioso do ter. 

Nas palavras de SLATER, 2002, as mudanças de con-

sumo passaram a integrar o comportamento da sociedade. Para 

este autor: 
A sociedade pós-tradicional é marcada pela pluralização, pela 

fluidez de valores, interações sócias, escolhas individuais, re-

cursos simbólicos que também produzem a identidade social 

de um indivíduo. (SLATER, 2002) 

A cultura da ostentação, pois é isso que o consumismo 

leva as pessoas a fazer, expõem os bens no mercado para garantir 

a satisfação do ter. Desta forma, a exposição dos bens de con-

sumo no mercado está relacionada com a inserção do consumi-

dor neste mundo que se torna atrativo para o consumo. 

Aliado a isso, o consumismo também é gerado pela eco-

nomia de cada país e o fácil acesso as diversas linhas de crédito 

oferecidos pelas instituições financeiras. Juntando tudo isso, o 

índice de consumidores e endividados vem crescendo em todo o 

país. 

Os consumidores acabam não conseguindo honrar com 

seus compromissos financeiros, pois não possuem educação fi-

nanceira para tal fim. Vê-se que, mais uma vez, tudo gira em 

torno de uma educação para consumidores. 

Um ciclo vicioso que só será possível que seja revertido 

a partir de políticas públicas que assegurem uma educação que 

cultive uma nova consciência nos consumidores. 

A preocupação com um consumo consciente não gira 

apenas em torno do excesso de bens que o consumidor adquiri, 

mas também dos prejuízos, a longo prazo, causado no próprio m 

meio ambiente. 

Os atuais padrões de consumo estão trazendo graves pre-

juízos ao meio ambiente. Os diferentes estilos de vida contri-

buem para a degradação do meio ambiente. 

Os novos estilos de vida, consumo exacerbado, tem 
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levado a um verdadeiro desgaste dos recursos naturais contribu-

indo para uma crise ambiental. 

Além disso, esse consumo ostentação gera uma desigual-

dade dentro da própria sociedade já que é um estilo de vida de-

sigual a partir do momento em que nem todos terão acesso aos 

mesmos bens e consumos, embora o queiram. 

 

1.2 PANORAMA DO CONSUMISMO NO BRASIL  

 

A partir do que foi exposto acima, entendemos o consu-

mismo como aquele hábito que o consumidor tem de adquirir 

serviços e produtos sem que haja uma real necessidade, ou seja, 

pelo simples fato de querer ter algo sem haver nenhuma preci-

são.  

A compra e o desejo desenfreado, implantada na mente 

do consumidor, impulsionam e estimulam o mercado de con-

sumo a lançar no mercado produtos e serviços supérfluos apenas 

para satisfazer o apetite passageiro do consumidor.  

Nas palavras de Silva: 
Numa sociedade como a nossa, aprendemos, desde muito cedo, 
a paixão pelo ter; a competitividade que faz do colega um ini-

migo em potencial; o egoísmo que leva ao querer ter de forma 

exclusivista; a não partilhar; a não se importar... Enfim, a ser 

quase nada, mas com uma “embalagem” de ser humano amá-

vel, equilibrado, sorridente e muito produtivo. (SILVA, 2014) 

A sociedade do consumismo faz com quer os consumi-

dores virem mercadorias e travam um verdadeiro duelo entre o 

ser e o ter. A busca e o desejo por bens, serviços, status trans-

forma até mesmo a identidade do indivíduo, pois passam a de-

pender exclusivamente de um mercado competitivo que a todo 

instante visa sugar esse consumidor. 

De acordo com Volpi (2007), a história do consumo no 

Brasil começa desde a descoberta em 1500. No Brasil colônia, o 

pensamento monopolista da elite, trouxeram influência negati-

vas, pois por conta dos privilégios que tinham, impediram o 
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crescimento do mercado interno. 

Com a dominação portuguesa, o Brasil passou por diver-

sos ciclos da economia como pau-brasil, cana de açúcar, café e 

mineração. A pesar da dominação da elite, foram os tropeiros e 

os mascates que ajudaram na formação do mercado interno e 

consequentemente na relação de consumo. 

A pesar disso, o país enfrentou grandes barreiras com a 

escravidão que impediam a livre circulação de mercadorias já 

que os escravos eram impedidos de ingressarem neste mercado. 

Nas palavras de Volpi: 
O escambo representou um símbolo de como seriam estabele-

cidas as relações entre dominadores e dominados ao longo dos 

mais de cinco séculos de nossa existência. Quando aqui chega-

ram, os portugueses presentearam os índios com algumas quin-

quilharias, em troca das quais reivindicaram a exploração da 

terra. Assim, aproveitaram-se de nossas riquezas durante os ci-

clos econômicos do pau-brasil, da cana de açúcar, da minera-

ção e do café. (VOLPI, 2007) 

Isso demonstra quanto tempo de exploração o nosso país 

viveu abastecendo os mercados europeus. Participava como um 

grande fornecedor do mercado externo. 

De acordo com o autor o mercado de consumo só teve 

início realmente no Brasil após crise de 1929. Foi uma entrada 

forçada por conta da industrialização, a revolução tecnológica e 

consequentemente a ampliação dos meios de produção. 

É neste período que surge também a publicidade que dá 

uma incrementada no mercado de consumo. É neste momento 

que surge a urbanização das cidades e a chegada dos primeiros 

imigrantes e das multinacionais modificando completamente o 

mercado interno brasileiro. 

Tudo isso fez surge de fato uma relação de consumo en-

tre fornecedor e consumidor. O Brasil passa a fazer partes das 

estatísticas de um país voltado para o consumo de bens e servi-

ços. 

Nas palavras de Volpi: 
Com o acirramento da concorrência, o consumidor brasileiro 
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ganhou um pouco mais de importância. A necessidade de aque-

cer a demanda acendeu os holofotes para a parte frágil da rela-

ção de consumo: o comprador. E os direitos desse comprador. 

E os direitos desse comprador passaram a ser observados, prin-

cipalmente nos países em que a indústria encontrava-se num 

patamar mais evoluído. (VOLPI,2007) 

Foi neste panorama que o Brasil passou de um simples 

país escravocrata para um país cheio de consumidores embala-

dos pela mídia televisiva, internet e os diversos meios eletrôni-

cos ávidos por consumir.  

Do passado para o futuro, o país mergulhou no mundo 

do consumo desenfreado. Pesquisas recentes apontam que o bra-

sileiro está, cada vez mais, utilizando os meios de tecnologia 

para adquirir bens e serviços. 

A última pesquisa de 2018 apontou que em todas as ca-

tegorias de produtos, as compras no país aumentaram significa-

tivamente. De 2014 a 2018, comprar livros, vestuário, calçados 

subiu 16%, consoante a PricewaterhouseCoopers Brasil. 

Ainda, conforme estudos feitos pelo Serviço de Proteção 

ao Crédito - SPC e pela Câmara dos Dirigentes Logistas - CDL, 

de cada 3 consumidores brasileiros, 10 consideram que as com-

prar é o lazer preferido. Além disso, a pesquisa aponta que 

40,2% da classe A e B afirmam que fazem compras pelo prazer 

de reduzir o estresse do dia a dia. 

Já as classes C, D e E são campeãs em comprar produtos 

e serviços sem necessidade e são motivados apenas por promo-

ções. 

Esses estudos só demonstram que os hábitos de consumo 

do brasileiro são pautados na frivolidade, imediatismo e desne-

cessidade. Esse padrão reforçado pela mídia leva o consumidor, 

de todas as classes sócias, a um consumismo exacerbado guiado 

pelo padrão midiático. 

Outra pesquisa feita pelo SPC aponta que apenas 28% 

dos brasileiros são consumidores conscientes, ou seja, adquirem 

produtos e serviços quando necessário. Assim, 72% dos 
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consumidores brasileiros são consumistas desenfreados. 

Para essa pesquisa foi utilizado o Indicador de Consumo 

Consciente (ICC), o objetivo principal deste tipo de pesquisa é 

medir o nível de consciência dos consumidores ao adquiri pro-

dutos e serviços. 

Ainda, de acordo com os dados coletados, o desempenho 

considerado ideal para um consumo consciente seria um índice 

de 80%. 

Esta trajetória, nestas pesquisas, demonstra o tipo de con-

sumidor que o brasileiro é. Levado pelo apelo da mídia, eles não 

sabem tomar decisões de forma correta durante as compras. 

Indica também que o Brasil está quem de ter consumido-

res que agem de forma consciente na aquisição de bens de con-

sumo já que as comprar acabam servindo para disparar uma sen-

sação de bem-estar, prazer ajudando o consumidor a, na maioria 

das vezes, se endividarem pela falta de um planejamento.  

Esse efeito do prazer é causado pela indução do consu-

midor as compras, especialmente em datas comemorativas. Essa 

expectativa irrefletida leva ao consumismo. 

Esse é o verdadeiro sintoma de uma sociedade de consu-

mistas, a compulsão. O comportamento consumista fica tão exa-

gerado que vira um comportamento compulsivo. 

Neste sentido, urge a necessidade de se educar este con-

sumidor para que o mesmo adquira hábitos de consumo consci-

ente. 

 

CAPÍTULO II – EDUCAÇÃO PARA UM CONSUMO COSN-

CIENTE 

 

É levando em consideração que o brasileiro não é um 

consumidor consciente que urge a necessidade de uma educação 

voltada para esse público. 

Muitas pessoas acreditam que a educação está restrita ao 

universo do ensino-aprendizagem. Um ensino reproduzido 



_1100________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

apenas pela escola. Longe disso, a educação deve ser vista do 

ponto de vista formal e do ponto de vista informal. 

A educação que este trabalho retrata vai além da educa-

ção da sala de aula, ou seja, da educação formal. A educação 

para o consumo deve ultrapassar a barreira do ensino sistemati-

zado de sala de aula.  

A educação para o consumo deve ser abrangente e não 

restritiva. Reduzir a educação para um consumo consciente ape-

nas a sala de aula é restringir seu principal papel que é a sobre-

vivência humana. 

Existem várias instituições que fazem o papel educativo. 

Escolas, família, igreja, associações. A primeira a exercer um 

papel educativo fundamental e de grande relevância é a família.  

Portanto quando se fala em educação para o consumo 

está se falando de forma ampla agregando as diversas institui-

ções educacionais. 

A educação é um direito constitucional previsto no artigo 

205 da Constituição Federal. É um direito fundamental e indis-

pensável para o desenvolvimento humano. 

Vale deixar bem claro que a educação ocorre de diversas 

maneiras. Na escola, nas igrejas, em empresas, em centros co-

munitários que ministram cursos, dentro de casa. 

A preocupação com o educar é milenar. Filósofos da an-

tiguidade deixaram seu legado relevante sobre a educação e sua 

fundamental importância para a formação da humanidade. 

Sócrates, nos anos entre 469 a 399 a.C, defendia a ideia 

de que o conhecer a si mesmo, e a prática do bem são alcançadas 

através do autoconhecimento. A aprendizagem começa a partir 

da educação. 

Entre 427 a 347 a.C, aparece o filósofo Platão. Ele traba-

lhava com a ideia de educação enquanto formadora da moral do 

homem. Para ele, o objetivo da educação era a formação do ho-

mem moral.  

Aristóteles viveu entre 384 a 322 a.C, em sua concepção, 
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a educação era o caminho para se chegar a vida pública e a vir-

tude era um meio de educar para viver. 

Assim, a antiguidade deixou um legado muito significa-

tiva referente a educação. De forma ampla, esses homens enten-

deram que o espaço educativo se dava em qualquer ambiente e 

não apenas no escolar. 

Cidades antigas como Grécia, Esparta e Atenas, eram co-

nhecidas pela sua organização social e educativa, por isso ga-

nharam notoriedade em todo o mundo.  

Em Atenas havia o predomínio do jogo das palavras com 

ênfase na retórica e a valorização da prática da democracia. 

Saltando mais para frente, a educação na era cristã foi 

marcada por grandes ícones como Santo Agostinho, São Tomás 

de Aquino e Martinho Lutero que contribuíram de forma signi-

ficativa para o desenvolvimento do sistema educacional. 

Nesta fase, os valores morais e praticamente toda a vida 

social sofreu forte influência do pensamento religioso. A educa-

ção se baseava na transmissão de crenças e catequização do po-

derio Romano católico.   

A educação, vai aos poucos deixando de ser vista como 

um todo envolto no sagrado para se constituir em um processo 

sistematizado sem os direcionamentos religiosos. 

Em Marx (1818-1883), a educação tinha a função social 

de combater a alienação e a desumanização social. Para ele a 

educação deveria ser física, intelectual e técnica. O ensino deve-

ria ter caráter transformador para não reproduzir os conteúdos 

dos partidos políticos ou das classes dominantes. 

Ausubel (1980), acreditava em uma aprendizagem signi-

ficativa, ou seja, é significativa, pois a aprendizagem reorganiza 

as ideias já pré-existentes na estrutura mental do indivíduo. As-

sim, para ele, a educação tinha papel preponderante na vida de 

todo o indivíduo a medida que o levava o indivíduo a reflexão 

de seu cotidiano tomando como base os conhecimentos prévios 

e os adquiridos. 
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Portanto, com base neste panorama histórico, já se falava 

sobre educação de forma ampla e genérica bem antes de existir 

uma escola estruturada com salas de aula. 

A educação para o consumo deve ser vista como um pro-

cesso formativo, dialógico e libertador. Ela não supõe apenas 

uma troca de conhecimentos dentro de quatro paredes, mas su-

põe o desenvolvimento de habilidades, competências e valores 

que são adquiridos além fronteira escolar. 

A educação que se fala neste trabalho deve ser vista 

como algo além de simples aquisições de conteúdos escolares, 

afinal, o desenvolvimento de valores, habilidades se desenvol-

vem através de todas aquelas instituições já formadas. 

Segundo Forquin (1989), o desenvolvimento de habili-

dades, de valores e de competências são elementos que desig-

nam os “conteúdos da educação” Assim, a educação não pressu-

põe somente a aquisição de saber, mas aquisição de novos sabe-

res e novas expressões culturais.  

A educação é responsável pela tomada de consciência da 

humanidade e é por isso é que ela não tem lugar de destaque na 

sociedade capitalista e não recebe a devida importância e os in-

vestimentos necessários e devidos para a sua promoção. 

Pessoas conscientes requer menos possibilidade de ma-

nipulação, menos influencia e mais reflexão sobre suas atitudes. 

Neste sentido Luckesi (1990) diz que para se compreen-

der o papel da educação na sociedade é necessário que se faça 

um questionamento sobre o sentido da educação. 
“que sentido pode ser dado à educação, como um todo, dentro 

da sociedade? Da resposta a essa pergunta segue-se uma com-

preensão da educação e do seu direcionamento” (LUC-

KESI.1990. pag. 37)” 

Questionar qual o sentido da educação é saber o papel da 

educação e compreender a realidade contextual que se vive. É 

compreender que a educação não é um fim em si mesma, mas 

apresenta contornos políticos, econômicos e sociais capazes de 

transformar o ser humano e o entrono onde este vive. 
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Vygotsky apresenta a ideia de que a aprendizagem se dá 

através da interação social. Sem essa interação com o meio o 

processo de aprendizagem do homem está comprometido, pois 

"Na ausência do outro, o homem não se constrói homem", con-

forme ensina o autor. 

Com isso, a educação de firma ampla envolvendo as di-

versas instituições é fundamental na educação e reeducação de 

um consumidor consciente.  

 

2.1 UMA EDUCAÇÃO QUE LIBERTA O CONSUMIDOR 

 

A educação que liberta o consumidor é aquela que leva o 

levará a reflexão e crítica de seu cotidiano. Neste sentido, o ho-

mem que consome passaria de uma postura passiva, domestica-

dora para uma postura ativa, crítica e libertadora.  

A educação para o consumo irá instruir o consumidor a 

fim de que este não tenha um consumo exarcerbado e não se 

deixe levar pelos apelos do mercado de consumo. 

Assim, não se pode pensar em educação para o consumi-

dor apenas do ponto de vista sistemático, já que o espaço escolar 

não é o único que pode emanar educação para o consumo. 

Freire (1991), diz que a escola não é a única forma de se 

educar, afirma que “a transformação da educação não pode an-

tecipar-se à transformação da sociedade, mas esta transformação 

necessita da educação” (1991, p. 84). 

Portanto, para transformar esse consumidor em um ser 

consciente será impossível pensar em uma sociedade sem uma 

educação para o consumo. Essa transformação pretendida não 

será possível sem estratégias que passem pela educação. 

Althusser (1970), já dizia que a escola se constitui em um 

aparelho de reprodução da ideologia estatal.  
Ora, é através da aprendizagem de alguns saberes práticos (sa-
voir-faire) envolvidos na inculcação massiva da ideologia da 

classe dominante, que são em grande parte reproduzidas as re-

lações de produção de uma formação social capitalista, isto é, 
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as relações de explorados com exploradores e de exploradores 

com explorados. Os mecanismos que reproduzem este resul-

tado vital para o regime capitalista são naturalmente envolvi-

dos e dissimulados por uma ideologia da Escola universal-

mente reinante, visto que é uma das formas essenciais da ideo-

logia burguesa dominante: uma ideologia que representa a Es-

cola como um meio neutro... (ALTHUSSER, 1970, p. 66-67) 

Neste sentido, a escola está sob o domínio das relações 

estatais, se constituindo em um aparelho ideológico do estado, 

não sendo possível ser um único instrumento para conscientizar 

o consumidor de um consumo desenfreado. 

Nesta mesma posição Freitag (1980),diz que a escola 

abraça um papel fundamental na reprodução e conservação de 

falsas ideologias e, como consequência uma reprodução das re-

lações materiais e sociais de produção.   
A reprodução material das relações de classe depende da eficá-
cia da reprodução das falsas consciências dos operários. Essas 

são criadas e mantidas com o auxílio da escola. A reprodução 

da ideologia vem a ser uma condição sine qua non da reprodu-

ção das relações materiais e sociais de produção. A escola, 

como AIE mais importante das sociedades capitalistas moder-

nas, satisfaz plenamente essa função. (FREITAG, 1980, p. 35).   

Por isso é que a educação oferecida pela intuição escolar 

não será tomada como única ferramenta de formação para um 

consumo consciente, já que pode se constituir em uma reprodu-

tora da ideologia dominante. 

Com isso, o que estamos querendo dizer é que a escola 

secular, não deve ser o único espaço de formação do consumi-

dor, pois existem diversas instituições que podem dissiminar 

também o ensino para o consumo. 

Se não fora assim, o que aconteceria com as pessoas que 

não estão mais em idade escolar? ou por questões de trabalho 

estão impossibilitadas de frequentarem os bancos escolares? 

Como fariam para ter acesso a uma educação para o consumo?  

Como o processo de aprendizagem é processual, não se 

extinguindo em uma determinada fase da vida, é indispensável 

a continuidade dessa educação ao longo de nossas vidas. 
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Nesta perspectiva, a educação que liberta o consumidor 

deve ser vista como um papel fundamental para a formação de 

indivíduos críticos e conscientes do meio em que vivem. A edu-

cação para a liberdade implica em formar o homem para uma 

tomada de consciência de sua realidade não se limitando a téc-

nicas escolarizadas. 

Freire (1987), acredita na educação libertária. Diz que a 

educação libertária está ligada a transformação da sociedade e 

que o ensinar para a liberdade vai além de transmitir conheci-

mento, significa também aprendizagem de dentro para fora. 

De acordo com o autor vivemos em uma sociedade 

opressora. Para isso é necessário uma educação que venha trans-

formar o homem, ou seja, o consumidor. 

Na inteligência de Freire: 
“A pedagogia tem de ser forjada com ele (o oprimido) e não 

para ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de re-

cuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da opressão 

e de suas causas objeto da reflexão dos oprimidos, de que re-

sultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, 

em que esta pedagogia se fará e refará."(FREIRE, Paulo. Pe-

dadgogia do Oprimido, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.) 

Só desta forma, através de uma educação libertária, é que 

o oprimido conseguirá se libertar de uma sociedade opressora. 

Entendendo o opressor como aquele que dita as rgras, que con-

trola o mercado de consumo. 

Vale ressaltar que quando Freire fala em educação ele 

está falando de modo amplíssimo, ou seja, educação em todas as 

suas assepsias, não se restringindo a educação escolar, pois a 

opressão social está ligada ao contexto social e político. 

Freire aponta para um método educativo dialógico, pro-

blematizador voltado para a prática que liberta da opressão. 

Na sociedade consumerista, o que prevalece é a con-

quista, a manipulação, a dominação. O indivíduo, ou consumi-

dor oprimido, está em uma posição de fragilidade, de vulnerabi-

lidade frente ao opressor. 
(...) Assim como o opressor, para oprimir, precisa de uma 
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teoria da ação opressora, os oprimidos, para libertar-se, neces-

sitam igualmente de uma teoria de sua ação. O opressor elabora 

a teoria de sua ação, necessariamente sem o povo, pois que é 

contra ele. O povo, por sua vez, enquanto esmagado e opri-

mido, introjetando o opressor, não pode, sozinho, constituir a 

teoria de sua ação libertadora. Somente no encontro com a li-

derança revolucionária, na comunhão de ambos, na práxis de 

ambos, é que esta teoria se faz e refaz. (FREIRE, Paulo. Peda-
gogia do Oprimido, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.) 

A teoria que libertará o consumidor deve estar pautada 

na dialogicidade, ou seja, uma educação voltada para a organi-

zação, para a união, para a colaboração. A prevalência é do diá-

logo, da troca de informações da integração de saberes. 

Sem uma educação libertária, os consumidores estarão 

sempre sujeitos a manipulação do mercado consumidor, sendo 

induzido a adquirir bens e serviços não para satisfação de suas 

necessidades primárias, mas para satisfazer a uma ambição fre-

nética e efêmera que o apelo consumista impõe. 

 

2 2. UMA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE 

 

É daí que decorre a necessidade de uma educação para 

um consumo consciente. A cultura do consumo fragilizou o con-

sumidor de tal forma que este precisa ser educado ou reeducado 

para enfrentar o mercado de consumo. 

O consumidor é vulnerável frente a tantos apelos, pro-

moções e facilitações de crédito que lhe é oferecido. 

É inegável que vivemos em uma sociedade de consumo. 

Consumir faz parte de nossa vida cotidiana e é importante, pois 

além de suprirmos as nossas necessidades diárias, utilizarmos 

parte de nossos recursos financeiros na aquisição de bens ou ser-

viços. 

Para algumas pessoas falar em educação para ao con-

sumo tem um significado negativo, pois se pensa em incentivar 

as pessoas a gastar mais. Entretanto, é justamente o contrário, a 

educação dos consumidores consiste no desenvolvimento de 
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uma melhor compreensão do mercado de consumido. 

Milhares de pessoas não sabem desempenhar bem o seu 

papel de consumidor ficando a mercê da mídia adquirindo um 

mal comportamento individualista e compulsivo frente ao mer-

cado consumista. 

É neste momento que a educação para o consumo ganha 

espaço a partir do momento que irá proporcionar conhecimentos 

que sejam necessários para que o consumidor tome atitudes res-

ponsáveis e transformadoras. 

Uma educação voltada para o consumo é aquela onde os 

consumidores são idôneos, independentes e capazes de refletir 

sobre os fatos que o circundam, tendo uma visão crítica de seu 

papel enquanto consumidor. 

O que se vê na realidade do consumidor é que, via de 

regra, são pessoas levadas pelo sensacionalismo midiático sem 

refletir com profundidade qual a sua real necessidade de consu-

mir aquele objeto. 

Desde muito cedo, o indivíduo recebe fortíssimas influ-

ências da cultura consumista. A sociedade de consumo traga e 

atrai os consumidores para um estilo de vida estratégico, onde a 

palavra de ordem é gastar. É imposto ao consumidor uma cultura 

do consumo com já dito. 

De acordo com Bauman (2008): 
A sociedade de consumidores, em outras, representa o tipo de 
sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um 

estilo de vida e uma estratégia existencial consumista, e rejeita 

todas as opções culturais alternativas. Uma sociedade em que 

se adaptar aos preceitos da cultura de consumo e segui-los es-

tritamente é, para todo os fins e propósitos prático, a única es-

colha aprovada de maneira incondicional. Uma escolha viável 

e, portanto, plausível – e uma condição de filiação” (BAU-

MAN, 2008, pág.71) 

A sociedade de consumidores desenvolveu e com o cres-

cimento do capitalismo tomou direções que trouxeram prejuízos 

nos últimos séculos. Hoje, a sociedade enfrenta as drásticas con-

sequências deste crescimento. 
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A modernidade comprometeu a qualidade de vida do in-

divíduo através do consumismo. A mídia exerce uma pressão 

poderosa sobre o consumidor. Antigamente os produtos eram 

feitos com um longo prazo de duração, a técnica de fabricação 

era simples e os consumidores tinham escolhas mais racionais. 

Hoje, os produtos são de curta duração e com dificulda-

des de ser reparado. Os produtos expostos no mercado são inú-

meros com várias marcas e quantidades, em consequência disso, 

o consumidor tem cada vez mais escolhas irracionais, irrefleti-

das, guiadas pelos apelos publicitários. 

É neste pensamento que Gomes (2006) relata em seu ar-

tigo: 
O paradigma antropocêntrico faz com que o crescimento eco-

nômico seja visto como a solução de todos os problemas. A 

questão é que a economia está interligada aos demais subsiste-

mas e é dependente da biosfera finita que lhe dá suporte. As-

sim, a economia não é um sistema fechado, e todo o cresci-

mento econômico afeta o meio ambiente e é por ele afetado, já 

que economia e meio ambiente são um sistema único e conse-
quentemente interagem. Deste modo, é preciso mudar a traje-

tória do progresso e fazer uma transição para a economia sus-

tentável, para que o futuro do planeta não reste comprometido. 

(GOMES, 2006) 

Neste sentido, o ensino sobre um consumo consciente 

permitirá uma melhor qualidade de vida para todas as gerações, 

agregando interesses ecológicos, culturais, sociais, quebrando a 

ideia de que os valores econômicos é que devem ditar as regras. 

Desenvolvendo temática semelhante Alan André Borges 

da Costa com sua dissertação denominada A relação intertem-

poral entre educação e consumo: os consumidores mais escola-

rizados são os mais pacientes? Apesar de tratar sobre a educação 

formal e o consumo, conclui que as pessoas com maior escola-

ridade são menos suscetíveis de serem manipuladas pelos apelos 

consumistas. 

Reforçamos a ideia de que a educação para o consumo é 

um meio eficaz de empoderar o consumidor a fim de que o 
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mesmo não se deixe levar pelo consumismo exacerbado.  

A educação do consumidor deve ser integral e contribuir 

para o desenvolvimento de habilidades, atitudes e procedimen-

tos capazes de contribuir para a melhoria da qualidade de vida 

do próprio consumidor e de toda a sociedade. 

O consumismo circunda todas as camadas da sociedade. 

O consumista adquiri produtos e serviços que extrapolam as ne-

cessidades reais do consumidor. 

Este consumo desenfreado vem trazendo prejuízos nas 

mais diversas ordens. O meio ambiente é um dos primeiros a 

sofrer, pois além de serem extraídos mais recursos naturais, so-

fre também com o mal descarte desses produtos. 

Além disso, o consumismo exacerbado leva ao endivida-

mento e consequentemente a qualidade de vida da população 

fica comprometida. 

A educação para o consumo se tornou uma preocupação 

mundial. Em 1985, a ONU editou uma resolução onde dizia que 

os países deveriam trabalhar para estimular a criação de progra-

mas para a formação de consumidores. O programa deveria ter 

o objetivo de capacitar os consumidores para discernir e fazer 

escolhas conscientes de bens e serviços. 

Na comunidade europeia a educação do consumidor é 

tratada como disciplina isolada. A União Europeia, dando ênfase 

a educação para o consumo, coloca como um de seus objetivos 

gerais a defesa do consumidor no artigo 153° no Tratado de 

Amesterdão de 1997.  

Também definiram a competência digital como aspecto 

principal para a aprendizagem do consumidor. Portanto, a edu-

cação do consumidor é um direito reconhecido pela União Eu-

ropeia e seus estados membros. 

Ainda no Tratado de Lisboa de 2007, A Comissão Euro-

peia definiu no artigo 169° diz que “a União contribuirá para a 

proteção de saúde, segurança e interesses econômicos dos con-

sumidores, para promover os direitos de informação, educação 
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e o direito de organizar os consumidores a fim de salvaguardar 

os seus interesses." 

Aqui no Brasil, a educação formal é regulamentada pela 

Lei 9394/92, Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

Atendendo a lei de diretrizes e bases o documento que 

orienta a organização curricular nacional são os Parâmetros Cur-

riculares Nacionais PCNs, voltado para o ensino fundamental. 

Nele, um dos temas previsto para o terceiro e quarto ciclo como 

tema transversal tratam sobre trabalho e consumo. Apesar de não 

constar no grupo curricular, deverão ser abordados pelas escolas. 

Entretanto, não existe nenhuma exigência para que seja 

cumprido pelas escolas. Fica a cargo da consciência de cada es-

cola ou cada professor querer abordar essa temática em sala de 

aula. 

Além disso, o ideal seria iniciar a educação para o con-

sumo desde a infância, da formação inicial do indivíduo, pois é 

lá que os conceitos e procedimentos são formados. Não no en-

sino fundamental onde já forma incorporados maus hábitos de 

consumo 

Do ponto de vista da educação informal, ou seja, fora do 

âmbito escolar, existem os PROCON´s que tentam desenvolver 

ações educativas para o consumo, porém de forma muito tímida.  

É necessário ampliar as ações de educação para o con-

sumo nestas instituições que tem possibilidade de alcançar uma 

grande quantidade de consumidores. 

Prevê o CDC que a educação para o consumo é um prin-

cípio que deve ser observado para a melhoria do mercado de 

consumo: 
Art. 4.° A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, 

bem como a transparência e harmonia das relações de con-

sumo, atendidos os seguintes princípios: 

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, 
quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do 
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mercado de consumo;(CDC) 

O Código trouxe o direito a educação para conscientizar 

as pessoas sobre a responsabilidade oriunda da relação de con-

sumo. Fornecedor, consumidor, todos tem deveres nesta relação. 

Entretanto pouco se fala obre esse princípio. O legislador 

colocou em uma mesma ordem sintática a educação e a informa-

ção do consumidor. Entretanto, são dois princípios distintos. 

O educação e informação são dois conceitos distintos, 

apesar de estarem intrinsecamente relacionados. Informação é 

uma reunião de dados formando uma mensagem. Já a educação 

um processo contínuo que envolve aprender, ensinar, a cognição 

de conhecimentos que leva o indivíduo a adquirir habilidades e 

procedimentos visando a sua integração na sociedade. 

Portanto, são conceitos distintos. Uma pessoa pode ser 

informada ou se informar sobre determinado evento, mas se ele 

não passar pelo processo educativo-cognitivo, provavelmente, 

não conseguira atuar sobre essa informação. 

Gabriel Bezerra de Zecchin, em sua dissertação cujo 

tema foi Educação para o consumo: Ação docente em destaque, 

aborda como a temática sobre consumo está sendo trabalhada 

nas escolas e as práticas pedagógicas abordadas pelos docentes. 

O autor conclui que a pesar dos instrumentos educacio-

nais como PCNs mencionarem sobre o consumo, não existe ne-

nhuma ênfase ou aprofundamento, nem por parte das escolas, 

nem por parte do MEC, para se trabalhar em sala de aula com 

este tema. Foi verificado também que na própria formação do-

cente há uma lacuna em relação a esse assunto. 

Almeida (2002, pág. 44) é um dos poucos autores que 

trata sobre a importância do direito da educação para o consumo. 

De acordo com ele é imprescindível que o consumidor tenha 

uma educação para que conscientemente o consumo tenha con-

dições de enfrentar o mercado de trabalho.  
É primordial que o consumidor seja educado para o consumo, 

a fim de que aumente o seu nível de consciência e ele possa 

enfrentar os percalços do mercado. Educação formal é aquela 
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incluída nos currículos escolares e informal a que deriva dos 

meios de comunicação social. Objetiva-se dotar o consumidor 

de conhecimentos acerca da fruição adequada de bens e servi-

ços, de tal sorte que ele possa, sozinho, optar e decidir, exer-

cendo agora outro direito, o de liberdade de escolha entre os 

vários produtos e serviços de boa qualidade colocados no mer-

cado. 

Portanto, todos devem estar envolvidos para promover 

uma educação voltada para o consumo visando enfrentar o com-

plexo mercado de consumo. Como já tido, não só a educação 

formal é suficiente para efetivar a política educacional para o 

consumo, já que está também se encontra cheia de lacunas e ca-

rências, mas uma política educacional que envolva todas os con-

sumidores desde a tenra idade. 

O conhecimento é uma grande estratégia na educação de 

consumidores. Se quisermos consumidores conscientes e equili-

brados para a tomada de atitudes que não venham prejudicar 

nem a si nem a sustentabilidade do planeta, é necessário investir 

nesta área. 

É transformar o consumo em um ato de cidadania onde o 

consumidor tentará minimizar os impactos negativos de seus 

atos de consumo. 

Planejar as comprar, consumir apenas o que for necessá-

rio, fazer uma avaliação do impacto do consumo são mais estra-

tégias educativas para um consumo consciente. 

Do ponto de vista do consumo, o INMETRO (2002), 

afirma: 
Comprar eticamente significa que o consumidor faz suas esco-

lhas de compra de forma consciente, recusando produtos e ser-

viços produzidos que não atuam de forma ética na sociedade – 

ou seja, não respeitam leis de proteção ao consumidor, ao meio 

ambiente, trabalhistas, entre outras. (IMETRO, 2002) 

Porém para o consumidor se conscientizar em adquirir 

produtos que sejam oriundos de empresas compromissadas com 

o que é ético só será possível através de um ensino voltado para 

uma educação de consumo consciente.  
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Sem isso, o consumidor continuará alimentando essas 

empresas sem compromisso sócio-ambiental. 

Na jurisprudência brasileira não se vislumbra, ainda, jul-

gados que se refiram a falta de efetividade do princípio consu-

merista sobre educação do consumidor. 

Reis (2011), aponta que a educação para o consumo deve 

ser olhada do ponto de vista formal e informal. De acordo com 

ele o “direito à educação para o consumo envolve dois aspectos: 

o formal e o informal.” (REIS, CERQUEIRA, HERMANY, 

2011, p.103). O aspecto da educação formal está relacionado ao 

direito inserido nos currículos escolares, objetivando a criação 

de hábitos e conscientização dos consumidores. 

Já o aspecto informal está relacionado com propagandas 

publicitárias e campanhas que levem o consumidor ao esclareci-

mento de informações sobre o mercado de consumo. 

Para Reis (2011): 
A educação informal decorre de programas e campanhas pu-

blicitárias por intermédio dos meios de comunicação de massa 

e mediante trabalhos comunitários, com o objetivo de levar ao 

consumidor, de qualquer faixa etária, informações, orientações 

e esclarecimentos, propiciando-lhes melhor postura no mer-

cado de consumo” (REIS, CERQUEIRA, HERMANY, 2011, 

p. 103) 

Assim o direito a educação é um meio para garantir aos 

consumidores que tenham consciência de seu papel como sujei-

tos na relação de consumo capazes de transformar a realidade 

que os cerca e não permitir que sejam guiados cegamente pelos 

apelos midiáticos. 

 

CAPÍTULO III – UMA NOVA ESPÉCIE DE VULNERABILI-

DADE? A VULNERABILIDADE EDUCACIONAL DO CON-

SUMIDOR 

 

O artigo 4, I do CDC reconhece a vulnerabilidade do 

consumidor como um princípio e atuam diretamente nas rela-

ções de consumo. Consoante ensina Nunes (2011), o 



_1114________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

consumidor tem uma fragilidade real e concreta que decorre da 

apropriação do monopólio da produção do fornecedor, seja ela 

técnica ou econômica. 

Nas palavras de Miragem: 
A noção de vulnerabilidade no direito associa-se à identifica-

ção de fraqueza ou de debilidade de um dos sujeitos da relação 

jurídica em razão de determinadas condições ou qualidades que 

lhe são inerentes., ou ainda, de uma posição de força que pode 

ser identificada no outro sujeito da relação jurídica. (MIRA-

GEM, 2016) 

Deste modo, a doutrina vem apontando as diversas for-

mas de vulnerabilidade do consumidor, seja ela de forma téc-

nica, econômica, jurídica. Mas, porque não falar também em 

vulnerabilidade educacional já que a apropriação da técnica pelo 

fornecedor requer todo o conhecimento produtivo de seu objeto, 

ou seja, detém a cognição necessária para o desenvolvimento de 

sua atividade. 

Do ponto de vista etimológico, a palavra vulnerável tem 

origem no latim vulnerabilis que significa “o que pode ser ferido 

ou atacado”, e da palavra vulnerare, que significa “ferir”, de 

vulnus, “ferida, lesão”, possivelmente de vellere, “rasgar, rom-

per”. 

Assim, quando se fala que o consumidor está vulnerável 

estamos dizendo que ele, o consumidor, não está só em desvan-

tagem ou é a parte mais frágil na relação de consumo, mas quer 

dizer que o consumidor está na eminência de se ferir ou será fe-

rido pelo fornecedor e por isso deve ser protegido. 

Portanto, a assepsia da palavra vulnerável no CDC vai 

muito além do consumidor ter ou ser um ser dotado de fragili-

dade. Isso decorre do próprio conceito de consumidor. De 

acordo com o professor Almeida (2003), o consumidor é aquele 

que não dispõe do controle dos bens de produção. Quem detêm 

esse controle é o fornecedor e daí decorre a necessidade de o 

consumidor ser protegido. 

De acordo com os ensinamentos dos professores Claudia 
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Lima Marques, Bruno Miragem e Antônio Herman V. Benjamin 

“a vulnerabilidade é mais um estado da pessoa, um estado ine-

rente de risco ou um sinal de confrontação excessiva de interes-

ses identificado no mercado”. 

Tomando a vulnerabilidade como uma lesão sofrida pelo 

consumidor, do ponto de vista da medicina, a lesão é um dano 

provocado nos tecidos, ou seja, nas células do corpo de alguém. 

Assim como acontece no corpo humano, a lesão que o consumi-

dor sofre ou está passível de sofrer, no mercado de consumo, 

trará rupturas em sua estrutura tornando-o frágil.  

De acordo com Rizatto Nunes, o consumidor é a parte 

mais fraca da relação de consumo e por isso a fragilidade do 

consumidor é real e concreta. 

Segundo o professor Leonardo Garcia, o princípio da 

vulnerabilidade é o mais importante princípio apontado no CDC 

e dele decorrem os demais princípios. Além disso, afirma o autor 

que o princípio da vulnerabilidade é o eixo central para se aplicar 

o CDC. 

Neste mesmo sentido pensa Garcia quando diz que o 

princípio da vulnerabilidade do consumidor é quem origina os 

outros princípios. Para ele o consumidor será sempre vulnerável 

em relação ao fornecedor. 
Noutras palavras, é justamente a vulnerabilidade presente nos 

consumidores que justifica a existência do Código de Defesa 

do Consumidor. O princípio da vulnerabilidade, assim, é o 

princípio básico do sistema consumerista, dele decorrendo to-

dos os demais princípios. Todos os princípios enumerados no 

artigo 4° e outros espalhados pelo código somente farão sen-

tido quando, primeiramente, for reconhecida a vulnerabilidade 
do consumidor. Sem esta premissa reconhecida, não terá sen-

tido qualquer norma de proteção e princípio a ser aplicado. 

(GARCIA, pág. 57) 

O princípio da vulnerabilidade protege o consumidor na 

relação de consumo. Por ser a parte mais fraca o CDC protege o 

consumidor a fim de buscar uma relação consumerista mais har-

moniosa. 



_1116________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

A vulnerabilidade do consumidor apresenta-se de forma 

absoluta no CDC e direciona como as normas devem ser aplica-

das. O que fundamenta este princípio é a situação de inferiori-

dade que o consumidor tem em relação ao fornecedor. 

Marques (2011), aponta três espécies de vulnerabilidade, 

a técnica, aquela que o consumidor não tem conhecimentos es-

pecializados em relação ao serviço ou ao produto. Vulnerabili-

dade jurídica, ou seja, ausência de conhecimento do consumidor 

no que tange a relação de consumo. E a vulnerabilidade fática 

que que engloba diversas situações concretas. 

Miragem (2016) afirmar que a vulnerabilidade vai variar 

conforme for se apresentando a relação de consumo com cada 

consumidor. Vários fatores poderão ser somados para ser reco-

nhecido a vulnerabilidade do consumidor. 

Ultimamente vem sendo reconhecida diversas formas de 

vulnerabilidade. Com isso, percebe-se que não se deve restringir 

as vulnerabilidades apenas a esfera da vulnerabilidade fática, 

técnica e jurídica.  

Ainda que as demais espécies de vulnerabilidades per-

passarem por essas três, autores já vem reconhecendo novas es-

pécies de vulnerabilidades sofridas pelo consumidor. 

Moraes (1999), apresenta outras espécies de vulnerabili-

dade, quais sejam a política ou legislativa, a ambiental, a bioló-

gica ou psíquica. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já paci-

ficou entendimento neste sentido: 
CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FI-

NALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO.FINALISMO APRO-

FUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VUL-

NERABILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ se encontra 

consolidada no sentido de que a determinação da qualidade 

de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação 

da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do 
art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o 

destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele 

pessoa física ou jurídica. 2. Pela teoria finalista, fica excluído 

http://www.jusbrasil.com/topicos/10608698/artigo-2-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90


RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1117_ 

 

 

da proteção do CDC o consumo intermediário, assim enten-

dido como aquele cujo produto retorna par aas cadeias de pro-

dução e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço 

final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser 

considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei 

nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem 

ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de 

consumo. 3. A jurisprudência do STJ, tomando por base o 
conceito de consumidor por equiparação previsto no 

art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada 

da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo 

que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, 

consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a 

pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser 

equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente 

ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princí-

pio-motor da política nacional das relações de consumo, pre-

missa expressamente fixada no art.  4º, I, do CDC, que legi-

tima toda a proteção conferida ao consumidor. 4. A doutrina 

tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de 
vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento especí-

fico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurí-

dica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico 

e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações 

em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psi-

cológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade 

frente ao fornecedor).Mais recentemente, tem se incluído 

também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes 

sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo 

decisório de compra). 5. A despeito da identificação in abs-

tracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá 
apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a 

incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação in-

terempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já 

consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de 

dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme 

o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da apli-

cação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria fina-

lista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compra-

dora à condição de consumidora. 6. Hipótese em que reven-

dedora de veículos reclama indenização por danos materiais 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com/topicos/10603741/artigo-29-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com/topicos/10608486/artigo-4-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com/topicos/10608443/inciso-i-do-artigo-4-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
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derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inó-

cuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impos-

sibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A con-

tratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de 

consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe 

a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução 

do seu negócio. Também não se verifica nenhuma vulnerabi-

lidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora 
frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, me-

diante aplicação do direito à espécie, nos termos do 

art.  257  do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a tí-

tulo de danos materiais, à luz dos arts.  186  e 927  do CC/02 

e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto 

à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado 

nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os 

prejuízos suportados pela revendedora de veículos. 7. Re-

curso especial a que se nega provimento. 

O que se quer chamar atenção neste trabalho é para mais 

uma espécie de vulnerabilidade, a vulnerabilidade educacional 

do consumidor, levando em consideração que a vulnerabilidade 

é o estado de quem tem um ponto fraco em relação ao outro. 

A vulnerabilidade educacional se apresenta a partir do 

momento em que o consumidor é exposto ao exagerado apelo do 

mercado de consumo sem ter condições se apropriar da cognição 

que envolve toda a estrutura do bem de consumo. 

A vulnerabilidade educacional significa que o aporte in-

telectual do produto ou serviço pertence ao fornecedor. O con-

sumidor está, mais uma vez em desvantagem, pois o conheci-

mento intelectual sobre a formação dos produtos e toda a enge-

nharia empregada na sua produção, criação, montagem ou qual-

quer processo que seja necessário para se estruturar um produto 

ou serviço pertence ao fornecedor. 

 

CAPÍTULO IV – A PRINCIPIOLOGIA DO ARTIGO 4º , IV 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

É inegável que o artigo 4º do CDC apresenta um 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com/topicos/10712567/artigo-257-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/topicos/10718759/artigo-186-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/topicos/10677854/artigo-927-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028078/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02
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conteúdo princípio lógico. Este artigo pode ser considerado de 

extrema importância para todo o Código de Defesa do Consumi-

dor, já que serve como um instrumento de regulação das relações 

se consumo. 

Este artigo reflete o conteúdo contido no artigo 5º, 

XXXII da Constituição Federal, são normas de ordem pragmá-

tica, ou seja, são normas que trilham caminhos para que a má-

quina estatal faça valer o desejo do legislador.  

O principal objetivo da política nacional das relações de 

consumo é atender as necessidades dos consumidores, protegera 

sua dignidade, saúde, segurança, melhorar a qualidade de vida 

do consumidor, trazer transparência e harmonizar nas relações 

de consumo. 

O consumidor é protegido de forma ampla. 

Além de trazer princípios este capítulo diz respeito tam-

bém a instrumentos que devem ser colocados em prática para 

que as relações de consumo fiquem mais fluidas. 

Neste sentido, o CDC vai além de ser um código de prin-

cípios, mas é também um código que aponta para a efetividade 

prática destas normas. 

Nas palavras de Filomeno, o artigo. 4º do CDC é a 

“alma” deste código, pois “não visa apenas às necessidades dos 

consumidores e respeito à sua dignidade, como também à im-

prescindível harmonia das relações de consumo” 

Para essa harmonia é indispensável a verificação da edu-

cação do consumidor para a harmonia e transparência das rela-

ções de consumo. Na verdade, o que se busca é o perfeito rela-

cionamento entre consumidores e fornecedores. 

O código traz uma disposição pedagógica dos incisos do 

artigo 4º. Primeiro ele reconhece a vulnerabilidade do consumi-

dor no mercado de consumo, depois, através do governo, imple-

menta ações governamentais para efetivamente proteger este 

consumidor.  

Em seguida ele harmoniza as relações de consumo 
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através do desenvolvimento da economia, da tecnologia para vi-

abilizar os princípios. 

E por fim, mas não o último, a educação dos consumido-

res e fornecedores para melhorar o mercado de consumo. 

Assim, é nesta cadeia sucessória de princípios que a edu-

cação dos consumidores está posta.  

É o estado que promoverá a aplicação destes princípios 

atuando no mercado de forma direta e protegendo o consumidor 

através da criação de órgãos, associações, ou seja, a proteção 

pode vim de forma direta ou de forma indireta. 

Em se tratando da educação para o consumidor, esta de-

veria ser aplicada para trazer conhecimentos básicos e funda-

mentais para que o consumidor não caísse nas armadilhas abu-

sivas do fornecedor. 

Entretanto, a educação para o consumo é um princípio 

morto no código, pois não há efetividade deste princípio. A pri-

oridade é dada para o princípio da informação, como já falado 

acima, que é de extrema importância, mas educação e informa-

ção são duas vertentes distintas que não se confundem. 

 

4.1 SNDC-O SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CON-

SUMIDOR 

 

É importante falar neste trabalho sobre o Sistema Nacio-

nal de Defesa do Consumidor, pois este órgão deveria ou deve 

proteger o consumidor vulnerável na relação de consumo. 

Administrativamente, para a implantação da defesa dos 

direitos do consumidor, o legislador criou, o Sistema Nacional 

de Defesa do Consumido - SNDC para dar efetividade e respeito 

a relação de consumo.  

Coordena a política do sistema de defesa do consumidor 

previsto no artigo 4° do CDC, o Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor (SNDC) regido pelo Decreto n° 2.181/1997 e pre-

visão nos artigos 105 e 106 do CDC.  
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Integra o SNDC, os Procons, o Ministério Público, a De-

fensoria Pública, as Delegacias de Defesa do Consumidor, Jui-

zados Especiais Cíveis e Organizações Civis de defesa do con-

sumidor. Atuam de forma articulada e integrada com a Secreta-

ria Nacional do Consumidor -SENACON. 

Com base no artigo 7° do decreto supra citado, os órgãos 

públicos, dentro de sua competência, tem a função de fiscalizar 

a relação de consumo. 
Art. 7º Compete aos demais órgãos públicos federais, estadu-

ais, do Distrito Federal e municipais que passarem a integrar o 

SNDC fiscalizar as relações de consumo, no âmbito de sua 

competência, e autuar, na forma da legislação, os responsáveis 

por práticas que violem os direitos do consumidor. Essa fisca-

lização deve ser eficaz e competente em prol do consumidor, 

protegendo-os das violações por eles sofridas. 

Miragem (2016) diz que os órgãos administrativos de 

proteção ao consumidor já existem em diversos países a muito 

tempo. Nos Estados Unidos desde 1914, na Inglaterra desde 

1973, demonstrando que a efetiva promoção da defesa do con-

sumidor sempre foi preocupação em diversos países seja por ini-

ciativa privada ou através do poder público. 

Em 1985 foi elaborada a resolução nº 39/248 da ONU, 

apresentando diretrizes internacionais para proteção do consu-

midor. Foi um acordo interinstitucional entre o Brasil e a Argen-

tina a fim de criar um intercâmbio de informações sobre produ-

tos piratas que enganem o consumidor. 

Em cumprimento a esta resolução o Sistema Nacional de 

Defesa do Consumidor atende a exigência proposta já que é um 

órgão de fiscalização administrativa de defesa do consumidor. 

Preceitua Miragem (2016): 
O Sistema de Defesa do Consumidor, neste sentir, atende ao 

que dispunha a Recomendação da ONU39/248, de 1985, a qual 

desafiava os governos a estabelecer e manter políticas de pro-

teção ao consumidor. (MIRAGEM, pág. 821) 

A doutrina aponta que não são apenas os órgãos que 

compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que 
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tem competência para regular proteção do consumidor, mas tam-

bém os órgãos administrativos privados, dentro de sua compe-

tência também teriam capacidade de aplicar o Código de Defesa 

do Consumidor nas atividades concernentes a relação de con-

sumo. 

O artigo 3° do Decreto 2.181/97 diz que os órgãos do 

SNDC tem atribuição de planejar propor, elaborar, coordenar e 

executar política nacional de proteção e de defesa do consumi-

dor. 

Essas atribuições deverão estar de acordo com os princí-

pios elencados pela Política Nacional de Relação de Consumo, 

artigo 4° do CDC. Servem como guia da atividade do estado e 

dos órgãos do SNDC na proteção do consumidor. 

Assim, cabe ao Sistema Nacional de Defesa do Consu-

midor, responsabilizar-se por disseminar a política nacional das 

relações de consumo, implementando estratégias para efetivar o 

princípio da educação do consumidor.  

A SENACON através do Ministério da Justiça criou a 

Escola Nacional de Defesa do Consumidor- ENDC. Criada em 

13 de agosto de 2007, a escola tem como principal meta a for-

mação e capacitação técnica dos agentes e dos técnicos do 

SNDC.  

Veja que o foco principal da escola é a capacitação de 

órgãos e entidades de defesa do consumidor, não tem foco no 

ensino para os demais consumidores. No site da escola encon-

tram-se cursos abertos para a comunidade, mas a capacitação é 

voltada diretamente para os órgãos. 

É lógico que a promoção da educação para o consumo 

pelos órgãos e entidades de defesa do consumidor é importante 

e necessária, mas é fundamental que a educação seja direcionada 

para o consumidor pelos motivos já expostos acima. 

Assim, mais uma vez perde-se a oportunidade de fortale-

cer a implementação da educação para o consumo e a ENDC, 

pela abrangência que tem, seria um grande instrumento para 
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propagar a educação de consumidores. 

Essa poderia ser uma poderosa ferramenta para se esta-

belecer diretrizes educacionais para os consumidores, pois esses 

órgãos são de larga abrangência. Entretanto o que se vê são atu-

ações limitadas de pouca divulgação de pouco acesso ao consu-

midor. 

Neste sentido, com a falta de políticas públicas voltadas 

para a promoção da educação para o consumo, deixa-se fragili-

zado os direitos fundamentais de todo o cidadão.  

A dignidade da pessoa humana, se torna fragilizado a 

partir do momento em que este cidadão é constantemente ex-

posto a uma infinidade de práticas abusivas de consumo. 

Também não se estará atendendo aos objetivos da polí-

tica nacional das relações de consumo. As necessidades dos con-

sumidores não estarão sendo atendidas, sua dignidade não estará 

sendo respeitada, seus direitos econômicos e sua qualidade de 

vida estarão sendo desrespeitados. 

Essa falta de políticas públicas voltada para a educação 

de consumidores, seja a educação formal ou a educação infor-

mal, é reflexo da falta de interesse do próprio país no que tange 

estas questões, já que a educação de um modo geral nunca foi 

prioridade ao longo dos anos. 

Mesmo com tantos órgãos de proteção do consumidor 

em nosso país, falta uma efetiva formação sobre o consumo 

consciente. 

Isso, consequentemente, refletiu, também, nesta área de 

estudo, pois a defesa do consumidor não deve ser vista apenas 

para defender o consumidor de abusos visíveis como o defeito 

em uma mercadoria, a má prestação de um serviço já pago ou o 

vício de qualidade de algum produto, mas quando se fere um 

direito básico que acarretará em graves prejuízos, ainda que a 

longo prazo, como a educação. 

 

CAPÍTULO V – CONSUMO CONSCIENTE 
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A base para todo o estudo da defesa do consumidor é a 

sua vulnerabilidade. Ela indica a falta de conhecimento que este 

necessita. Sem este conhecimento adequado, facilmente o con-

sumidor é seduzido e influenciado, tornando-se uma presa fácil 

dos apelos midiáticos. 

Sendo assim, muitos consumidores, levados pelos ventos 

da publicidade, acabam se endividando, pois consomem além do 

necessário. Esse excesso de consumo apresenta diversos trans-

tornos não só para quem consome, mas também para toda a so-

ciedade. 

A educação para um consumo consciente que, se quer 

abordar neste trabalho, aponta para as duas direções que a pró-

pria palavra indica. O consumo consciente levando o consumi-

dor a adquiri bens e produtos para sua real satisfação e necessi-

dade em relação a se ter uma consciência para a preservação do 

meio ambiente ao qual estamos inseridos. 

Em se tratando do meio ambiente, os insumos oriundos 

deste consumismo geram um desequilíbrio e escassez dos recur-

sos naturais. 

Neste sentido, é inegável a questão já tratada da vulnera-

bilidade do consumidor que decorre de uma questão fundamen-

tal, a falta de conhecimento do, da cognição do produto ou ser-

viço. Isso traz um desequilíbrio na relação de consumo.  

Vale a pena frisar que, como já estudado, para reequili-

brar tal situação, o CDC nos apresenta a política nacional da re-

lação de consumo, com base no artigo 4°, II, d, IV que diz: 
Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o 
consumidor: pela garantia dos produtos e serviços com padrões 

adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempe-

nho. Educação e informação de fornecedores e consumidores, 

quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do 

mercado de consumo. (CDC, ATIGO 4º II, d, IV) 

Seria então necessário, para proteção do consumidor, a 

implementação de ações educativas que dirimissem essa 
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carência de conhecimento. Via de regra o consumidor desco-

nhece, por exemplo, que determinado produto é prejudicial ao 

meio ambiente ou não é instruído sobre a forma certa do descarte 

deste produto. 

Isso só faz acarretar gravíssimos impactos no próprio 

meio ambiente. Na geração consumista da atualidade é cada vez 

mais urgente a criação de políticas públicas voltadas para um 

consumo consciente. 

Olhando para as diretrizes das nações unidas que versa 

sobre a proteção do consumidor, extraímos o conceito sobre con-

sumo sustentável: 
Consumo sustentável significa que as necessidades de bens e 

serviços das gerações presentes e futuras satisfazem de modo 
tal que possam sustentar-se desde o ponto de vista econômico, 

social e ambiental. 

O conceito de consumo sustentável representa a verda-

deira essência do consumo. Mais do que isso, representa o ver-

dadeiro sentido do consumo. Todos deveriam consumir para sa-

tisfazer as necessidades de bens e de serviços, mas o que acon-

tece de fato é que se consome mesmo que não se tenha necessi-

dade. 

O ministério do meio ambiente, através do plano nacio-

nal de produção e consumo sustentável vem incentivando uma 

mudança radical nos modelos de produção de consumo, pois já 

percebeu que o modo mais eficaz para superar a transição de 

uma cultura consumista é através da educação das novas gera-

ções. 

É nesse sentido que a educação para um consumo cons-

ciente irá atuar. Permitirá que o consumidor tenha conhecimento 

do que está adquirindo a ponto de fazer as escolhas adequadas 

evitando um consumo excessivo. 

É uma sequência lógica de raciocínio. A educação do 

consumidor sobre os serviços e produtos que utiliza possibilitará 

menos insumos, o emprego de menos recursos e consequente-

mente menos prejuízos para a toda a sociedade. 
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Por outro lado, também atingirá o fornecedor que terá 

que produzir produtos e serviços de qualidade para atender a este 

consumidor consciente trazendo consequências benéficas para 

toda a sociedade. 

É fundamental assim, aumentar a instrução e formação 

da população consumidora. Isso fará com que acabe com a vul-

nerabilidade do consumidor? É claro que, não. O consumidor 

ainda estará vulnerável, pois, por mais que tenha conhecimento 

sobre determinado produto, nunca se apropriação todo o conte-

údo que envolve aquele bem. 

 

CAPÍTULO VI – PRÁTICAS EXITOSAS DE CONSUMO 

CONSCIENTE QUE DERAM CERTO 

 

Apesar de não ter visualizado, até a presente data, ne-

nhuma jurisprudência nem julgado, nos tribunais brasileiros, que 

falem a respeito da falta de descumprimento do artigo 4º,IV do 

CDC, no Brasil, existem práticas inovadoras, por parte de insti-

tuições não governamentais, que vem contribuindo para a disse-

minação da educação para um consumo consciente. 

São ações educativas, vale dizer, voltadas para a educa-

ção informal, que trabalham em prol de um consumo mais cons-

ciente.  

Geralmente as ações estão mais voltadas para questões 

de consumo consciente que ajudem o consumidor a não gasta-

rem seus recursos no que é supérfluo e ajudem na sustentabili-

dade ambiental. 

Além disso, tem tudo a ver com a implementação de ati-

tudes e procedimentos que levarão o consumidor a adquiri prá-

ticas de um consumo mais consciente e de acordo com as suas 

necessidades. 

São institutos que valorizam o consumidor e se preocu-

pam com sua segurança, sua proteção e acima de tudo em deixá-

los informados de seus direitos e deveres.  
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O Instituto Akatu, com sede em São Paulo, realiza um 

trabalho voltado para a educação de consumidores para que te-

nham um consumo mais consciente. Funciona desde o ano de 

2001.Desenvolveram dentro do site um projeto chamado Edu-

katu.  

O Edukatu é uma rede de aprendizagem via internet. 

Através do site www.edukatu.org.br, professores, alunos tem 

acesso a uma infinidade de situações de aprendizado.  

O edukatu procura, através de seu portal, desenvolver ati-

tudes e comportamentos que modifiquem os velhos hábitos con-

sumistas.  

De acordo com o que está disposto no portal: 
O Edukatu é uma rede de aprendizagem que visa incentivar a 

troca de conhecimentos e práticas sobre consumo consciente 

entre professores e alunos do Ensino Fundamental de escolas 

em todo o Brasil. Além de reunir informações e materiais de 

referência sobre o tema, o Edukatu convida os participantes a 

realizar atividades por meio de circuitos de aprendizagem. Essa 

navegação guiada é uma experiência inovadora que os levará: 
1. a solucionar desafios de pesquisa e estudo; 2. a comentar e 

debater com outros internautas; 3. a compartilhar suas produ-

ções e/ou criações sobre o tema; e 4. a promover ações práticas 

de intervenção nas comunidades escolares envolvidas. Por 

meio dos circuitos de aprendizagem e de outras ferramentas in-

terativas, o Edukatu visa ser também um instrumento de mobi-

lização, facilitando o desenvolvimento de uma comunidade de 

engajamento contínuo em favor do consumo consciente. Nessa 

rede, cada participante se tornará um disseminador do que 

aprendeu, ampliando de forma colaborativa o alcance dos de-

bates e intervindo diretamente no dia a dia e nas práticas coti-

dianas daqueles que o cercam.  

Com esta proposta, pai, mãe, educadores, professores e 

alunos serão multiplicadores de práticas interventivas de con-

sumo que modificarão paulatinamente o cotidiano dos sujeitos 

de consumo. 

Outra instituição que segue uma linha parecida é o Eu 

Sem Fronteiras. Eles desenvolvem uma atividade chamada 

MILC – Movimento Infância Livre de Consumismo. 

http://www.edukatu.org.br/
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É um movimento formado por pais e cidadãos compro-

metidos coma a infância e a preocupação com o crescimento do 

consumismo nesta faixa etária. 

A preocupação deste movimento é com a livre comuni-

cação mercadológica que são dirigidos diretamente as crianças 

sem nenhuma restrição. 

O movimento foi criado no ano de 2012 e tem como prin-

cipal propósito: 
O MILC defende o envolvimento de mães e pais no debate so-

bre a regulamentação da publicidade infantil atuando de forma 

vigilante, expondo ações de mídia que possam interferir no de-

senvolvimento da criança e fomentando o debate junto a pais e 

educadores sobre a relação entre mídia e infância. 

Desta forma, o movimento procura combater a propa-

ganda desleal que são direcionadas as crianças. 

Outra instituição que vem garantindo a educação não for-

mal é o Instituto Cultural Terra Azul, sediado na cidade do Rio 

de Janeiro, tem como objetivo promover o desenvolvimento hu-

mano através de ações educativas voltados para o consumo cons-

ciente, mas com ênfase no desenvolvimento sustentável. 

Busca o desenvolvimento coletivo e pessoal da socie-

dade civil através de cursos técnicos de capacitação. 

A Organização em Defesa dos Direitos do Consumidor – 

ABONG, é uma associação brasileira de organização não gover-

namental. Foi fundada em 10 de agosto de 1991. É uma socie-

dade civil sem fins lucrativos e trabalha com a construção de 

modos sustentáveis, o combate a desigualdade dentre outras 

missões da instituição. 

A ABONG defende o princípio da solidariedade, plura-

lidade, sustentabilidade, igualdade, autonomia. De acordo com 

a instituição: 
“A sustentabilidade é uma alternativa de desenvolvimento hu-

mano e sustentável que considerem a igualdade, a justiça social 
e o equilíbrio ambiental para as presentes e futuras gerações. 

Nesta concepção de sustentabilidade incluímos o respeito aos 

direitos humanos que a humanidade deve exercer e ampliar.“  
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O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, 

é uma associação direcionada aos consumidores sem fins lucra-

tivos. É uma instituição não governamental. 

Foi fundada no ano de 1997 e tem como missão orientar, 

conscientizar e defender os consumidores na relação de con-

sumo. Procura trabalhar para que os consumidores assumam 

uma postura ética gente ao mercado de consumo que estão inse-

ridos. 

O IDEC tem com uma das funções: 
Instruímos e orientamos sobre os direitos previstos no Código 

de Defesa do Consumidor e em regras específicas de cada se-
tor. O associado pode tirar suas dúvidas de consumo por carta, 

telefone, e-mail, presencialmente ou ainda pelo Idec Orienta, 

recurso disponível aqui no site. Fazemos parte de vários comi-

tês, comissões ou câmaras técnicas para representar os interes-

ses dos consumidores. Quando o diálogo não funciona, entra-

mos na justiça com ações civis públicas para defender o direito 

de todos, independentemente de vínculo connosco. Por isso, 

não promovemos processos que tenham interesse apenas indi-

vidual. 

O IDEC luta por manter uma relação de consumo mais 

justa e equilibrada com diversas atividades em prol da defesa e 

educação do consumidor através de artigos para instruir e formar 

o consumidor. 

Assim como o IDEC, as demais instituições citadas junto 

com as demais espalhadas pelo território brasileiro, militam em 

prol da educação do consumidor em suas diversas modalidades. 

Elas trazem uma grande contribuição para a sociedade 

civil já que se preocupam em trabalhar com a educação e forma-

ção do consumidor para que este adquira um consumo mais 

consciente e sejam capazes de transformar o meio ambiente em 

que vivem. 

O trabalho destas instituições demonstra que vale a pena 

investir em educação para o consumo. É claro que essa educação 

se dará a médio e longo prazo, já que o histórico da educação em 

nosso país não é dos melhores, mas é certo que minimizará os 
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impactos causados pelo consumismo desenfreado. 

 

CONCLUSÃO 

 

Em nosso país, apesar de se ter uma ampla proteção do 

consumidor através da Constituição Federal e do Código de De-

fesa do Consumidor, ainda não existem políticas públicas que se 

preocupem com a educação do consumidor para que este tenha 

um consumo mais consciente. 

Exposto a um consumismo exacerbado propagado pelos 

apelos midiáticos, o consumidor se vê vulnerável frente a um 

mercado de consumo frenético e desenfreado. 

O CDC em seu artigo 4º IV indica a educação do consu-

midor para equilíbrio do mercado de consumo através de uma 

política nacional das relações de consumo. 

Entretanto, ao longo deste trabalho, não foram visualiza-

das estratégias de políticas públicas para que efetivamente fi-

zesse valer o artigo acima citado. 

Nem nos bancos escolares, com a educação formal em 

qualquer nível, até mesmo no nível superior, ou na educação in-

formal, não existem diretrizes que proporcionem aos consumi-

dores uma educação que equilibre o mercado de consumo. 

No Brasil, existe uma grande dificuldade, de um modo 

geral, de ver a educação como um poderoso instrumento de 

emancipação da sociedade. O artigo 4º IV do CDC deveria ser 

um dos princípios mais importantes do código já que é ele que 

também regulará a relação de consumo. 

Neste sentido, todas as áreas da sociedade brasileira são 

afetadas por falta de interesse, especificamente, em se tratando 

deste trabalho, do ponto de vista da defesa do consumidor. 

Com isso, o consumidor fica exposto as diversas práticas 

e manobras de marketing que são lançadas no mercado de con-

sumo fazendo com que o consumismo ganhe espaço. 

Assim, rapidamente se passa de um consumo necessário 
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para um consumismo exacerbado e desenfreado.  

O direito a educação, consoante previsto no CDC artigo 

4°, IV, é um meio para garantir aos consumidores a consciência 

de seu papel como sujeitos na relação de consumo capazes de 

transformar a realidade que os cerca e não permitir que sejam 

guiados cegamente pelos apelos midiáticos do mercado de con-

sumo. 

A exposição a um mercado ganancioso que leva o con-

sumidor a ostentações frívolas, é uma constante no cotidiano da 

população que está vulnerável a estas demandas midiáticas. 

A Educação do consumidor, que este trabalho propõe, 

deverá oferecer o ensino de conhecimentos, atitudes e hábitos 

que favoreçam ao sujeito exposto no mercado de consumo viver 

de forma plena na sociedade de consumo.  

Este conhecimento deverá levar os consumidores a terem 

um estilo de vida sustentável, organiza sem sofrer com as pres-

sões e apelos midiáticos. 

Os conteúdos escolares, os ensinos culturais de um modo 

geral, devem ser utilizados como verdadeiros instrumentos para 

contribuir com o desenvolvimento da capacidade de pensar do 

consumidor para que este entenda criticamente a realidade do 

consumo no mercado atual 

Da educação infantil ao doutorado, o direito do consumi-

dor deve ser ensinado para que se atinja uma educação para um 

consumo adequado. 

As organizações não governamentais vêm desempe-

nhando um maravilhoso papel na educação informal de consu-

midores. Ainda não em quantidade necessária para se atingir a 

toda a população, mas já é uma luz no fim do túnel. 

Ainda são instituições jovens, em média com menos de 

vinte anos de existência, mas desempenham um importante pa-

pel na sociedade civil, pois vem implementando ações para di-

minuir o impacto do consumo exacerbado em nosso país. 

Não se espera com isso que a educação para o consumo 
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transforme o mundo, mas que este princípio contido no Código 

de Defesa do Consumidor tenha real efetividade e que venha 

transformar as mentes deste consumidor vulnerável para que 

possam mudar o cotidiano que o cerca. 
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