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Resumo 

A sociedade contemporânea vem sofrendo com as inúmeras consequências 

socioambientais dos padrões de consumo desenfreados que fazem parte do cotidiano da 

população. Entre desmatamentos, poluições ambientais e trabalho escravo nas indústrias 

mais lucrativas do Planeta, se acendeu um sinal de alerta no que tange às atuais práticas 

de consumo. Surge, nesse contexto, o consumo consciente e, através de uma rede 

complexa de atores sociais, formada por Empresas, Mídia, ONGs, Poder Público, 

Movimentos Sociais e Sociedade Civil, vem se apresentando como alternativa aos 

estilos de consumo nocivos das últimas décadas. Essa “rede” tende a se influenciar e a 

ter interesses diversos no que se refere à natureza e aos direitos sociais. Partindo desse 

olhar, o trabalho tem como objetivo entender o posicionamento e as ações estratégicas 

dos movimentos formados por consumidores conscientes no Instagram à luz dos 

conceitos da Publicidade Social a fim de verificar se tais movimentos têm a potência 

para subverter a lógica do poder hegemônico. Como o conceito de consumo consciente 

é amplo e pode estar presente em diferentes áreas da vida, optou-se por analisar um caso 

relacionado ao segmento da moda, pois a indústria é uma das que mais consome água, 

gera lixo e possui uma cadeia produtiva complexa, extensa e, muitas vezes, 

inconsequente no que tange à dignidade humana. Para efeitos de maior reflexão a 

respeito do cenário fashion, o corpus da pesquisa será a Semana Fashion Revolution do 

Movimento Fashion Revolution Brasil, que preza por uma moda justa, revolucionária e 

transformadora. Nesse sentido, a metodologia da dissertação será composta por 

pesquisa bibliográfica e análise do discurso francesa sob a perspectiva dos estudos de 

ORLANDI (2003) aplicadas nos três posts mais curtidos e comentados no Instagram 

das respectivas edições da semana de moda nos anos de 2018 e 2019. Os principais 

conceitos e autores utilizados para embasar o trabalho foram: consumo e sociedade de 

consumo contemporânea (BAUMAN, 1999; 2001; 2008), consumo consciente e 

sustentabilidade (PORTILHO, 2005) e (TAVARES e IRVING, 2009), midiatização 

(SODRÉ, 2002; 2014), cotidiano (HELLER, 1985), Publicidade Social (SALDANHA, 

2018), moda (LIPOVETSKY, 2009) e análise do discurso (ORLANDI, 2003).  
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Abstract  

Contemporary society has been suffering from the countless socioenvironmental 

consequences of unrestrained consumption patterns that are part of the population's 

daily life. Between deforestation, environmental pollution and slave labor in the most 

profitable industries on the planet, a warning signal was lit regarding current 

consumption practices. In this context, conscious consumption emerges and, through a 

complex network of social actors, formed by Companies, Media, NGOs, Government, 

Social Movements and Civil Society, has been presenting itself as an alternative to the 

harmful consumption styles of the last decades. This “network” tends to influence and 

have different interests with regard to nature and social rights. From this perspective, 

the work aims to understand the positioning and strategic actions of movements formed 

by conscious consumers on Instagram in the light of the concepts of Social Advertising 

in order to verify whether such movements have the power to subvert the logic of 

hegemonic power. As the concept of conscious consumption is broad and can be present 

in different areas of life, it was decided to analyze a case related to the fashion segment, 

as the industry is one of those that most consumes water, generates waste and has a 

complex production chain, extensive and often inconsequential with respect to human 

dignity. For the purpose of further reflection on the fashion scene, the corpus of the 

research will be the Fashion Revolution Week of the Fashion Revolution Brasil 

Movement, which values fair, revolutionary and transformative fashion. In this sense, 

the dissertation methodology will consist of bibliographic research and French 

discourse analysis from the perspective of ORLANDI (2003) studies applied to the 

three most liked and commented posts on Instagram of the respective editions of the 

fashion week in the years 2018 and 2019. The main concepts and authors used to 

support the work were: consumption and contemporary consumer society (BAUMAN, 

1999; 2001; 2008), conscious consumption and sustainability (PORTILHO, 2005) and 

(TAVARES and IRVING, 2009), mediatization (SODRÉ, 2002; 2014), everyday 

(HELLER, 1985), Social Advertising (SALDANHA, 2018), fashion (LIPOVETSKY, 

2009) and discourse analysis (ORLANDI, 2003). 
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INTRODUÇÃO 

O consumo é uma das ações mais básicas do ser humano, pois “pode-se viver 

sem produzir, mas, não, sem consumir”. (BARBOSA; CAMPBELL, 2012, p. 7). 

Embora consumir seja algo trivial do cotidiano, não é frequente pararmos para refletir 

sobre tal fenômeno e suas consequências socioambientais. Contudo, embora o consumo 

possa ser classificado como fútil, superficial e pouco nobre (ROCHA, 2002), vem 

ganhando espaço como uma atividade que merece atenção e estudo, pois o seu campo 

de atuação é complexo e envolve diferentes variáveis, atores e conjuntos que, não 

necessariamente, se restringem à produção de bens materiais em si, mas também ao 

desenvolvimento de signos que são atrelados à marca. Nesse sentido, geram uma 

percepção de valor intangível, exemplo da Apple, cujos produtos não são desejados 

apenas pelas funcionalidades, mas como elementos de status, sofisticação e aprovação 

social que se tornam atributos para escolha dessa marca em detrimento das demais.    

Existem dois marcos históricos cruciais, em que o consumo vai alterando sua 

forma e processo, que valem ser ressaltados com veemência. Um deles é a Revolução 

Industrial que proporcionou, ao longo dos anos, uma ruptura com os modos de produção 

anteriores, uma vez que as máquinas passaram a fazer parte da rotina de trabalho dos 

indivíduos e alteraram suas percepções do mundo, de trabalho e do tempo. Lipovetsky 

(2007, p. 29) afirma que “até os anos 1880, os produtos eram anônimos, vendidos a 

granel, e as marcas nacionais, muito pouco numerosas”. O autor ainda ressalta que as 

técnicas industriais aliadas a uma construção cultural e social que já vinham ocorrendo 

desde a Revolução do Consumo exigiu uma “educação” dos consumidores que 

revolucionou o consumo e a economia de então. “A Revolução Industrial, iniciada na 

Inglaterra no Século XVIII, se constituiu em um marco para o aparecimento da base 

econômica das sociedades modernas”. (TAVARES e IRVING, 2009, p. 12).  

O outro período de destaque pode ser percebido a partir do fenômeno da 

globalização, segundo Saldanha e Arantes (2019), nesse momento histórico, as grandes 

corporações ampliaram seus campos de atuação não só para fabricação de mercadorias, 

mas, principalmente, para a distribuição de seus produtos. Isto é, mudando globalmente 

e de maneira intensa, a percepção da sociedade sobre o espaço-tempo. Como fenômeno 

econômico e social, a globalização transformou o comportamento de consumo dos 

cidadãos, gerando uma mudança tão profunda que passou a se designar a sociedade 

como um tipo distinto, a sociedade de consumo, uma vez que desvinculou o ato de 

consumir da sua ordem originária, a necessidade, como será visto mais à frente no 
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decorrer do trabalho, e passou a enfatizar tal ação como o próprio propósito de 

existência dos indivíduos. Se os filósofos e poetas ancestrais refletiram se o homem 

trabalha para viver ou vive para trabalhar, na sociedade de consumo, o questionamento 

central gira em torno de saber se é necessário “consumir para viver ou se o homem vive 

para consumir” (BAUMAN, 1999, p. 88).  

Dessa forma, pode-se dizer que a sociedade de consumo contemporânea, 

geralmente, é fundamentada em uma cultura consumista. Isso porque de acordo com 

Barbosa (2004), quando utilizamos as expressões cultura de consumo e/ou sociedade de 

consumo estamos destacando âmbitos da vida social e arranjos institucionais que na 

prática não estão combinados entre si, isto é, podendo ser encontrados desvinculados 

uns dos outros. “Isto significa que algumas sociedades podem ser sociedades de 

mercado, terem instituições que privilegiem o consumidor e os seus direitos, mas que, 

do ponto de vista cultural, o consumo não é utilizado como a principal forma de 

reprodução social [...]” (BARBOSA, 2004, p.4). Ainda segundo a autora, a sociedade 

indiana seria um bom exemplo da distinção entre sociedade e cultura do consumo, uma 

vez que nessa sociedade, é a religião que desempenha um papel primordial nas escolhas 

de identidade e estilos de vida. Em contrapartida, paralelamente aos modos de vida 

como o indiano, principalmente, no mundo ocidental, a cultura do consumo ou dos 

consumidores, como afirma Bauman (2001), é a cultura da sociedade pós-moderna. 

Desse modo, para o autor, na sociedade de consumo contemporânea, a “revolução 

consumista” (Idem, 2008, p. 38) transformou o consumo em consumismo, uma vez que 

o ‘querer’, ‘desejar’ e ‘ansiar por’ repetidas vezes passou a sustentar a economia.  

 Em linhas gerais, pode-se afirmar que o consumo visa à satisfação das 

necessidades e o consumismo está relacionado a desejos, que, por sua vez, podem ser 

motivados pelo sentimento de identidade e autoexpressão para gerar a adequação à 

sociedade. Contudo, no campo dos desejos não há satisfação plena, pois tais anseios são 

constantemente estimulados por uma lógica vigente que transformou a noção de espaço-

tempo para alimentar de maneira rápida e intensa o sistema capitalista.  

Dessa maneira, como um ser sociável, os cidadãos, geralmente, querem se sentir 

inseridos dentro de uma lógica que é admirada pela maioria em seu grupo de pertença. 

Assim, o consumo pode servir para legitimar o “eu”, e gerar sentimentos tanto de 

pertencimento como de distinção. Sendo assim, se identifica o sujeito, especificamente 

nesse período da globalização, como alguém altamente fragmentado, possuindo não 

apenas uma, mas a possibilidade de múltiplas identidades. Desse modo, o processo de 

identificação tornou-se mais complexo, uma vez que o homem é interpelado a todo 
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instante pelos novos sistemas culturais que o cercam. Na atualidade, o indivíduo 

também é marcado pelas incertezas, inseguranças e ansiedades. Quando não mais existe 

uma verdade absoluta, os sujeitos costumam buscar referências e novos sentidos a todo 

o momento, inclusive nas mídias digitais.  

A angústia perante as multiplicidades de objetivos e possibilidades de escolhas 

tendem a levar as pessoas à infelicidade, uma vez que optar pela alternativa mais 

vantajosa é a grande questão diante de uma mesa repleta de opções. Esse cenário é 

explorado pela mídia e mais especificamente pela publicidade. Os discursos do 

consumismo passam, então, a ser utilizado com mais veemência e tornam-se uma das 

estratégias empresariais que caracterizam a sociedade contemporânea, uma vez que as 

marcas tendem a enfocar questões como aprovação social, distinção e pertencimento 

para categorizar os bens materiais como meios de legitimação social ou como diria 

Veblen (1983) de honorabilidade pecuniária. Na visão do autor, a posse de riquezas se 

torna a prova mais fácil de demonstrar honra e êxito na vida, isto é, torna-se a fonte de 

aquisição de estima e reputação. “Os bens materiais, sejam eles adquiridos 

agressivamente por esforço próprio, sejam eles adquiridos passivamente por herança de 

outros, tornam-se a base convencional da honorabilidade” (Ibid., p.18). Dessa maneira, 

na sociedade contemporânea, a mídia de uma forma geral, usa a imagem, os estereótipos 

e os estilos de vida como uma forma de controlar pacificamente, a vida dos indivíduos. 

Percebe-se assim que, na pós-modernidade, há uma espetacularização da informação 

por parte da mídia hegemônica para garantir compradores, espectadores e ouvintes e, 

consequentemente, manter os seus impérios capitalistas.  

Dada a complexidade do consumo, mesmo que neste trabalho, tenha se optado 

por partir do olhar de Bauman (2001) para refletir sobre o conceito de Sociedade de 

Consumo, através da noção de Modernidade Líquida, como o norte teórico para melhor 

compreensão a respeito das complexidades oriundas de tal ação, ressalta-se que o 

consumo é um assunto multifacetado e, por isso, são diversos os seus confrontos 

filosóficos entre visões e saberes distintos. Nesse sentido, a intenção dessa pesquisa, não 

é colocar o consumo como meio exclusivo de alienação ou unicamente instrumento de 

revolução, a ideia é trazer uma reflexão sobre o contexto e mostrar como o ato de 

consumir pode servir tanto aos instrumentos capitalistas quanto às ações oriundas de 

revoluções sociais
1
. Com essa perspectiva, destacam-se, nesse trabalho, dois aspectos 

                                                             
1 “[...] uma revolução social é uma revolução ‘de baixo para cima’ – em oposição às guiadas por partidos 

de vanguarda ou puramente políticas – com o objetivo de reorganizar toda a sociedade”.  Disponível em: 

<https://www.anarquista.net/revolucao-social-segundo-o-anarquismo/>. Acesso em: 15 jan. 2020. 

Observação: O uso de fontes com conceitos secundários, como no caso da nota explicativa acima, que 

https://www.anarquista.net/revolucao-social-segundo-o-anarquismo/
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do consumo enquanto ação social, um positivo e um negativo. Na perspectiva positiva, 

o consumo pode “integrar” fortalecendo e dando voz ativa para grupos 

“marginalizados”, como defende Canclíni (1999), a respeito da obtenção da cidadania 

através do consumo. Para o autor, o consumo é um “espaço de interação, no qual 

produtores e emissores não só devem seduzir os destinatários, mas também justificar-se 

racionalmente” (Ibid., p. 79). Nesse sentido, o consumo não gera alienação, pelo 

contrário, se constitui como um lugar de conflitos de sentidos, onde ocorrem a 

diferenciação e distinção entre as classes e os grupos, pois “consumir é participar de um 

cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo” (Ibid., 

p. 78). Em suma, o antropólogo argentino evidencia a mediação através do consumo, e 

esse posicionamento faz com que os críticos apontem que ele se aproxima do 

pensamento neoliberal
2
, isto é, o consumo como forma de angariar direitos que se 

contrapõe à lógica política de luta. Para o autor, as pessoas “percebem que muitas das 

perguntas próprias dos cidadãos [...] recebem sua resposta mais através do consumo 

privado de bens e dos meios de comunicação de massa do que nas regras abstratas da 

democracia ou pela participação coletiva em espaços públicos” (Ibid., p. 37).  

Em contrapartida à perspectiva anterior, o consumo também pode “segregar”, 

como afirma Bauman (1999), demarcando ainda mais as linhas que separam as classes 

economicamente favorecidas das desfavorecidas. O autor enfatiza que uma parte 

intrínseca desse fenômeno é a progressiva segregação espacial que envolve separação e 

exclusão, e em decorrência desse cenário, uma consequência inevitável seria a ruptura 

gradual da comunicação entre as elites extraterritoriais cada vez mais globais e o 

restante da população, cada vez mais “localizada”. Para o sociólogo polonês, tal 

processo é irreversível, uma vez que todos estão sendo “globalizados” e, basicamente, 

na mesma medida. Dessa forma, somado aos impactos negativos da globalização, é 

importante destacarmos que essas consequências também são resultados do 

neoliberalismo, paradigma econômico e político que define o nosso tempo, e que de fato 

                                                                                                                                                                                   
não reportam diretamente a algum estudioso da área ou que se caracterizam como mais usuais e 

informais, se fazem também necessárias nesta pesquisa, pois estamos trabalhando com o cotidiano. Desta 

forma, consideramos importante para a amplitude do tema abordado, utilizar algumas fontes que retratem 

aquilo que é comumente conhecido e acessado pela sociedade de maneira geral, visto que o cotidiano é a 

vida de todo ser humano.  

2 “Inicialmente associado a Reagan e a Thatcher, o neoliberalismo é a principal tendência da política e da 
economia globais nas últimas duas décadas”. (CHOMSKY, 2002, p.7). “O neoliberalismo defende a 

pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, a política de privatização de empresas estatais, a 

livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização, a abertura da economia para a entrada 

de multinacionais, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico, a diminuição dos impostos e 

tributos excessivos etc”. Fonte: <https://www.significados.com.br/neoliberalismo/>. Acesso em: 30 set. 

2019. 

https://www.significados.com.br/neoliberalismo/


19 
 

se constitui como “o capitalismo sem luvas”, como define Chomsky (2002). “Ele 

representa uma época em que as forças empresariais são maiores, mais agressivas e se 

defrontam com uma oposição menos organizada do que nunca” (Ibid., p. 9). O autor 

ainda continua afirmando que por um lado, “a desigualdade social gerada pelas políticas 

neoliberais solapa todo e qualquer esforço de realização da igualdade de direitos 

necessária para que a democracia tenha credibilidade” (Ibid., p.11). Sendo assim, fica 

cada vez mais evidente compreender como determinadas práticas de consumo ainda são 

incentivadas na nossa sociedade contemporânea e como determinadas consequências 

socioambientais tão nocivas permanecem desconhecidas do grande público.  

Destaca-se que os impactos negativos da globalização e do sistema neoliberal 

também podem ser exemplificados através da terceirização da produção e do capital 

fixo material que criam um novo parâmetro na cadeia de produção: desvalorização da 

mão-de-obra que desenvolvem condições de trabalho em situações análogas à 

escravidão, principalmente, em países subdesenvolvidos como Camboja e Bangladesh
3
. 

Além dos prejuízos humanos, é fundamental destacarmos as consequências negativas e, 

muitas vezes, irreversíveis ao meio ambiente que são fundamentas por uma produção 

linear e um consumo exacerbado.   

Segundo Chiaretti
4
 (2019), a indústria da moda é responsável por entre 8% a 

10% das emissões globais de gases estufas, estando à frente de setores como aviação e 

transporte marítimo. Ademais, a indústria fashion contemporânea é o segundo setor da 

economia que mais consome água, só ficando atrás da indústria alimentícia, produzindo 

cerca de 20% das águas residuais do mundo. De um modo geral, de acordo com 

Chiaretti (2019), as pessoas consomem 60% a mais que há 15 anos e cada peça é 

mantida no armário por pelo menos metade do tempo que antes. Como aponta dados da 

ONU Meio Ambiente
5
, a moda é uma indústria que movimenta 2,5 trilhões de dólares e 

emprega aproximadamente 60 milhões de pessoas em todo o mundo. Entretanto, 

Chiaretti (2019) chama a atenção para o fato que se perde 500 bilhões de dólares ao ano 

com o descarte de roupas que vão direto para o lixo.  

                                                             
3 Ver mais em: “Pulse of the Fashion Industry 2017”. Disponível em: 

<https://static1.squarespace.com/static/5810348d59cc68e529b7d9ba/t/596454f715d5db35061ea63e/1499

747644232/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2019.   

4 Ver mais em “Indústria da moda polui mais que navios e aviões”. Disponível em: 

<https://www.valor.com.br/empresas/6172305/industria-da-moda-polui-mais-que-navios-e-

avioes?fbclid=IwAR34E-GXZz1N3kmzRomNSEuFqVJ2BlIppp-T14N9iGn9-ekK1WEeyrN0f5c>. 
Acesso em: 19 mai. 2019.  

5
 Ver mais em: “Assembleia Ambiental da ONU mira soluções inovadoras para futuro global”. 

Disponível em: <https://nacoesunidas.org/assembleia-ambiental-da-onu-mira-solucoes-inovadoras-para-

futuro-global/>. Acesso em: 19 mai. 2019.  

https://static1.squarespace.com/static/5810348d59cc68e529b7d9ba/t/596454f715d5db35061ea63e/1499747644232/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5810348d59cc68e529b7d9ba/t/596454f715d5db35061ea63e/1499747644232/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
https://www.valor.com.br/empresas/6172305/industria-da-moda-polui-mais-que-navios-e-avioes?fbclid=IwAR34E-GXZz1N3kmzRomNSEuFqVJ2BlIppp-T14N9iGn9-ekK1WEeyrN0f5c
https://www.valor.com.br/empresas/6172305/industria-da-moda-polui-mais-que-navios-e-avioes?fbclid=IwAR34E-GXZz1N3kmzRomNSEuFqVJ2BlIppp-T14N9iGn9-ekK1WEeyrN0f5c
https://nacoesunidas.org/assembleia-ambiental-da-onu-mira-solucoes-inovadoras-para-futuro-global/
https://nacoesunidas.org/assembleia-ambiental-da-onu-mira-solucoes-inovadoras-para-futuro-global/
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Nesse cenário de inúmeras consequências socioambientais, o consumo 

consciente surge como alternativa aos modos de consumo presentes até então. Mas nos 

fica uma indagação. Em que momento essa nova prática de consumo começa a ser 

debatida com mais veemência? Como indica Portilho (2005), as críticas ao consumismo 

não são exclusivas da década de 60 do século XX, período da contracultura formado por 

movimentos sociais, através das ONGs, que compartilhavam um olhar de um 

ambientalismo alternativo. Pelo contrário, como aponta a autora, há uma longa história 

entre a vida de luxo e a vida espartana
6
. O discurso contra o luxo, o desperdício, a 

opulência e o hedonismo são polêmicas de mais de dois mil anos que ao longo do tempo 

vêm apresentando as mais diferentes justificativas, sejam morais, éticas, sociais, 

políticas e/ou econômicas.  

Entretanto, é a partir do “Novo Ambientalismo”
7
, na década de 70, que novos 

argumentos são criados contra “os hábitos ostensivos, perdulários, hedonistas e 

consumistas, deixando evidente que o padrão de consumo das sociedades ocidentais 

modernas, além de socialmente injustos e moralmente indefensáveis, [...], são 

ambientalmente insustentáveis”. (Ibid., p. 22). Isto é, os hábitos de consumo cada vez 

mais excludentes, principalmente, com o início da globalização, deixaram claro que o 

universo não pode incluir todos nessa ambiência de consumo desenfreado em virtude 

das limitações dos sistemas naturais.  

Assim, se por um lado, permanece a exploração excessiva dos grandes 

conglomerados capitalistas, por outro, faz-se presente a exclusão social em razão da 

concentração desigual de riquezas. Desse modo, acendeu-se um sinal de alerta quanto à 

garantia de serviços ambientais para as próximas gerações. Portilho afirma que “a partir 

da década de 90 do século XX, intensifica-se a percepção do impacto ambiental dos 

                                                             
6
 “Esparta foi uma cidade-estado da Grécia Antiga que tinha como principal característica um estado 

oligárquico e militarista. Tinha como um de seus mais importantes objetivos fazer de seus cidadãos 

modelos de soldados, fortes, corajosos, bem treinados e obedientes”. Fonte: 

<https://www.infoescola.com/grecia-antiga/educacao-espartana/>. Acesso em: 01 out. 2019. Com relação 

ao modo de vida espartano, Licurgo, seu grande legislador, teria dentre outras medidas, estabelecido 

combater o luxo de uma minoria, anulando o valor de todas as moedas antigas de ouro e prata, criando 

moedas de ferro que, pelo seu peso, eram difíceis de serem guardadas e transportadas, evitando assim, 

muitos crimes. Ainda na tentativa de extirpar o luxo, proibiu os banquetes, o que foi motivo de revolta 

entre os mais ricos, mas motivo de alegria para os mais pobres. Ademais, fez uma reforma agrária, 

dividindo as terras entre os agricultores para melhorar suas vidas. Por medidas como essas, o modo de 

vida espartano é visto como uma vida simples, sem a presença de hábitos consumistas. Fonte: 

<http://scriptavirtual.blogspot.com/2012/02/um-modo-espartano-de-viver.html>. Acesso em: 01 out. 
2019.  

7 Segundo Portilho (2005), “McCornick (1992) utiliza a expressão “Novo Ambientalismo” para 

denominar o movimento de massas que surge nos EUA, na década de 70 no século XX. Ao contrário do 

ambientalismo do período anterior, restrito a preocupações de uns poucos cientistas, administradores e 

grupos conservacionistas, o Novo Ambientalismo se caracteriza pelo ativismo político, assumindo 

posições reativas e antiestablishment” [...].  

https://www.infoescola.com/grecia-antiga/educacao-espartana/
http://scriptavirtual.blogspot.com/2012/02/um-modo-espartano-de-viver.html
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padrões de consumo, possibilitando a emergência de um novo discurso dentro do 

ambientalismo internacional” (Ibid., p. 39), que irá mobilizar uma rede de atores sociais 

como Empresas, ONGs, Poder Público, Movimentos Sociais e Sociedade Civil no que 

tange as suas respectivas responsabilidades sobre a sustentabilidade. Segundo Tavares e 

Irving (2009, p. 1), “essa ‘rede’ tende a se configurar por meio de um rizoma 

(DELEUZE;GUATARI, 1995), através do qual todos se influenciam, por meio de 

agenciamentos mútuos, para desenvolvimento, criação, controle e produção do olhar de 

um ‘consumo verde’”. Só que essa rede de atores sociais costuma ter interesses distintos 

quanto à natureza e aos direitos sociais. Alguns desses atores tendem a enxergar a 

natureza vinculada à lógica do consumo, ou seja, um novo produto, só que “verde”, 

mantido, basicamente, sob as mesmas lógicas capitalistas, contudo, com os discursos do 

regime do Biopoder.  

Sendo assim, mesmo em um cenário fundamentado em um sistema que só visa à 

acumulação do lucro, onde até a natureza vira produto, é importante destacar que 

existem caminhos que apontam para possíveis soluções. Um deles é a Agenda 2030 da 

ONU que constitui um conjunto de ações, programas e diretrizes compostas por 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas correspondentes que 

nortearão os trabalhos das Nações Unidas e de seus países membros na busca por um 

desenvolvimento sustentável. O outro são os movimentos formados pelos chamados 

consumidores conscientes que vêm se destacando e ocupando um território de luta e 

resistência. Essa coexistência de pensamentos e ações mostra que, mesmo em uma 

sociedade Midiatizada, há possibilidades de resistência por meio das brechas deixadas 

pelos discursos totalitários.  

Ressalta-se que as brechas são os espaços que incluem ações, reflexões e 

pensamentos no âmbito comunitário que o sistema capitalista não consegue capturar, 

em suma, trata-se do comum comunitário tão destacado por Sodré (2014). “Desde o 

vínculo coesivo do comum até as relações organizadas pelas tecnologias em voga que, 

por sua vez, dão margem a formas crescentes de ativismo coletivo com vistas à 

recomposição do laço simbólico que subjaz à formação social” (Ibid., p.187). E nessas 

brechas, nos espaços organizados pelo comum, não o comum midiatizado, mas o 

comum característico da comunidade que é compartilhado pelos seus componentes, que 

os movimentos de consumo consciente estão alinhados às convicções da Publicidade 

Social, cujo ponto de partida é a articulação entre os fundamentos da Comunicação 

Comunitária e da Comunicação Publicitária. Como aponta Saldanha (2018), esse tipo de 

Publicidade visa resgatar o princípio etimológico da palavra Publicidade, o “tornar 
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público” a partir da participação efetiva da Sociedade Civil em cada etapa de seu 

processo.  Assim, a Publicidade Social tem como premissa envolver os cidadãos em 

processos de comunicação publicitária com perspectivas sociais, políticas e econômicas 

de maneira crítica, ativa e consciente, ocupando um espaço por meio do vínculo e da 

força afetiva das relações humanas, que os avanços da Midiatização não foram capazes 

de dominar. É nesse ínterim, portanto, que emergem os movimentos de resistência que 

passam a reinventar o uso das tecnologias contemporâneas e a modificar o cenário, a 

exemplo do consumo consciente. 

É importante sublinhar que, com a popularização da internet no século XXI, os 

consumidores conscientes começaram a usar o ambiente virtual como mola propulsora 

para tornar público e potencializar um novo estilo de vida baseado em ações conscientes 

e sustentáveis. No entanto, é importante refletirmos que em terras de redes sociais, as 

pessoas confundem os possíveis significados de consumidores conscientes e se 

equivocam ao relacionarem engajamento com número de likes e seguidores, sendo que 

o verdadeiro significado de engajamento está atrelado ao envolvimento integral, cuja 

participação do indivíduo em uma determinada causa é profunda e vinculativa. Dessa 

forma, vale ressaltar que há uma enorme diferença entre o que se espera dos 

consumidores de uma forma geral, e o consumidor consciente que é interpelado e 

realmente se engaja, compartilhando e debatendo coletivamente suas opiniões, saberes, 

experiências e afetos.  

Nesse sentido, o problema da pesquisa incide em investigar se o consumo 

consciente apenas cria um estilo de vida superficial, mas ainda baseado em crenças de 

consumo preexistentes, ou se ele detém a potência de disputar percepções e sentidos no 

que tange ao ato de consumir, conforme as premissas da Publicidade Social de Causa. 

Partimos do pressuposto de que o consumo consciente contribui substancialmente para 

a formação de cidadãos com mais conhecimento social, político, econômico e ambiental 

e está alinhado às convicções da Publicidade Social de Causa. Diante dessa perspectiva, 

a hipótese central do presente trabalho presume que os movimentos de consumo 

consciente, criados e/ou compartilhados por meio do Instagram, possuem a potência de 

criar uma subversão do poder hegemônico.  

Diante do intento, o objeto da pesquisa é o movimento Fashion Revolution 

Brasil
8
. O movimento brasileiro faz parte de um projeto global que foi criado logo após 

o desabamento do edifício Rana Plaza em Bangladesh, que causou a morte de 1.134 

                                                             
8 Mais em: “Fashion Revolution Brasil”. Disponível em: <https://www.fashionrevolution.org/south-

america/brazil/>. Acesso em: 25 abr. 2019.  

https://www.fashionrevolution.org/south-america/brazil/
https://www.fashionrevolution.org/south-america/brazil/
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trabalhadores da indústria têxtil e deixou mais de 2.500 feridos. A tragédia aconteceu no 

dia 24 de abril de 2013, e as vítimas trabalhavam em condições análogas à escravidão 

para grandes grifes globais. O Fashion Revolution acredita no poder de transformação 

positiva da moda, e tem como principais objetivos conscientizar sobre os impactos 

socioambientais do setor, dar visibilidade para as pessoas por trás das roupas, incentivar 

a transparência e impulsionar a sustentabilidade. Através da campanha 

#QuemFezMinhasRoupas e da Semana Fashion Revolution, que, normalmente, ocorre 

no mesmo período da São Paulo Fashion Week, o movimento pretende gerar mudanças 

de mentalidade nos consumidores, empresas e profissionais de moda.   

Isso posto, enfatiza-se que o corpus da pesquisa será a Semana Fashion 

Revolution que faz parte do movimento Fashion Revolution Brasil, que preza por uma 

moda justa, revolucionária e transformadora. Esse recorte visa proporcionar 

comparações, reservadas as especificidades do mundo da moda, e maior reflexão a 

respeito do contraste no cenário fashion, uma vez que ao mesmo tempo em que a moda 

é composta por belos e luxuosos desfiles, tendências que vêm e vão a um curto período 

de tempo, esse segmento também “guarda” bastidores que são desconhecidos por 

grande parcela da população. Além disso, é importante salientar que essa discussão 

também se justifica em virtude da Agenda 2030 da ONU que busca objetivos e medidas 

para as questões mais problemáticas da humanidade e do Planeta que precisam ser 

resolvidas até 2030. E um dos 17 objetivos propostos pela organização inclui justamente 

o consumo e produção responsáveis.  

Para tanto, o corpus da pesquisa definido corresponde à atuação da Semana 

Fashion Revolution em seu perfil do Instagram nas edições de 2018 e 2019. Essa rede 

social foi escolhida pela instantaneidade das interações sociais, por sua ênfase no visual 

e pela possibilidade de fala e criação de conteúdo autoral que permitem um alcance 

global. Mesmo que a análise se concentre em apenas uma mídia social, ainda assim é 

preciso demarcar um conjunto de dados viáveis para a investigação. Sendo assim, o 

objetivo central da pesquisa consiste em analisar os movimentos de consumo consciente 

no Instagram à luz dos conceitos da Publicidade Social a fim de verificar se esses 

movimentos têm a capacidade de desconstruir os discursos, aparentemente 

consolidados, de uma Sociedade Midiatizada. Para o desenvolvimento desta pesquisa, 

optou-se por primeiro contextualizar e problematizar sobre as duas linhas de 

pensamento que nortearam a pesquisa, a Sociedade de Consumo Contemporânea e o 

Consumo Consciente. Após esse estudo bibliográfico, partiremos para a análise do 
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discurso francesa no Instagram, aplicada nas três postagens mais curtidas e comentadas 

das respectivas semanas de moda no ano de 2018 e 2019.  

Como a proposta é pensar o consumo consciente relacionando contexto social, 

movimentos de consumo consciente e o próprio consumidor enquanto usuário das redes 

sociais, a análise do discurso foi escolhida como instrumento de análise. A Análise do 

Discurso, também conhecida como AD, é uma disciplina que surgiu na França na 

década de 1960 e teve como o seu precursor o estudioso Michel Pêcheux. Contudo, 

neste estudo, serão utilizados os conceitos da análise sob a perspectiva dos estudos de 

Eni Orlandi (2003). Enfatizamos que desta maneira será possível ter uma visão mais 

profunda sobre os discursos e ideologias que permeiam o consumo consciente no 

âmbito da moda. A análise será dividida em duas etapas principais, a primeira 

relacionada aos posts (imagem + legenda) a fim de compreendermos como eles foram 

construídos, quais foram as ideologias e os discursos utilizados, e o porquê deles terem 

sidos os mais curtidos e comentados; e a segunda etapa, será referente aos comentários. 

Nessa análise dos comentários, levaremos em consideração os dez primeiros 

comentários de cada uma das três postagens mais curtidas e comentadas das respectivas 

edições da semana de moda analisada, e, assim, buscaremos analisar os discursos e as 

ideologias presentes nas mensagens dos seguidores. Destaca-se que esse trabalho não é 

um estudo de recepção, mas diante do novo cenário de interações proporcionado pelas 

mídias sociais digitais, é possível coletar parâmetros sobre o perfil de consumidores de 

tais posts. E esses parâmetros serão aproveitados ao longo da pesquisa. Portanto, trata-

se de um trabalho de natureza teórica, utilizando como instrumento de análise, a análise 

do discurso de linha francesa nos moldes propostos por Eni Orlandi (2003). As 

discussões atravessam conceitos-chave para este trabalho como Consumo, Sociedade de 

Consumo Contemporânea, Consumo Consciente, Midiatização, Publicidade, 

Publicidade Social e Moda.  

O objetivo da metodologia escolhida não é apenas apreender o sentido de tal 

coisa em si sem referência externa ao contexto em que está inserida, mas investigar a 

construção de sentidos oriundos de posições ideológicas estabelecidas em processos 

sócio-históricos nos quais os discursos são produzidos, e as formas como os mesmos 

são apreendidos e decodificados pelos consumidores. Logo, trata-se de uma pesquisa-

explicativa, o que segundo o cientista social Antonio Carlos Gil (2008), significa que o 

estudo tentará compreender os fatores que ocasionam ou cooperam para o 

acontecimento dos fenômenos.  
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Dessa forma, inicia-se o primeiro capítulo, “Consumo”, com o entendimento de 

tal ação como processo intrínseco ao ser humano. Para a compreensão dessa abordagem, 

serão evidenciadas as perspectivas de autores como Bauman (1999; 2001; 2008), 

Barbosa e Campbell (2012), e Leitão, Lima e Machado (2006). Ao longo do capítulo, 

ainda será estudado sobre como, principalmente, a Revolução Industrial e o processo da 

Globalização impactaram a forma como as pessoas consumiam e se enxergavam através 

do consumo, uma vez que essa ação passou a ser um código de socialização que pode 

suscitar de um lado desejos de pertencimento e distinção e de outro, como consequência 

de todo esse ciclo global, segregação e exclusão social. Desse modo, para falar sobre 

todas essas questões serão apresentados os pensamentos de Canclíni (1999), Bourdieu 

(2008), Hall (2006) e Chomsky (2002). Além disso, será destacado que o consumo não 

se resume apenas às prestações simbólicas, pois tal ação também pode estar relacionada 

à satisfação dos desejos subjetivos da lógica neoindividual, como apontado por 

Lipovetsky (2007).  

Ademais, serão discutidas as consequências socioambientais da produção 

industrial linear e do consumo exacerbado da Sociedade de Consumo Contemporânea 

que coexistem com movimentos formados por consumidores conscientes, 

principalmente, a partir do século XXI. Essa coexistência de dois extremos do consumo 

será refletida à luz do conceito de Cotidiano respaldado em Heller (1985) e de Mídia em 

Kellner (2001), também será enfatizada a reflexão de Gramsci (1966) sobre a pedagogia 

cultural que as relações hegemônicas exercem sobre a sociedade, a fim de 

compreendermos porque os movimentos de resistência aos formatos tóxicos, que foram 

se impregnando em nossa sociedade, não ganharam força antes.  

O segundo capítulo, “Consumo Consciente e Publicidade Social de Causa em 

um cenário de Midiatização do Cotidiano”, pretende abordar a concepção de consumo 

consciente, e como tal ação pode ser um caminho de alternativas frente ao poder 

pedagógico hegemônico. Para tanto, será mencionado os pensamentos de Portilho 

(2005) e de Pinto e Batinga (2016) a respeito do assunto, e se destacará o Instituto 

Akatu e a classificação sobre perfis de consumidores brasileiros que esse Instituto criou 

para delinearmos o nível de conhecimento que os consumidores têm no que tange às 

práticas de consumo mais conscientes e sustentáveis. Entre os perfis observados pela 

Akatu, o consumidor consciente se destaca como aquele que busca soluções em meio a 

brechas da lógica vigente. Sendo assim, a fim de compreendermos melhor a 

responsabilidade social e os interesses de todos os atores envolvidos na produção de um 

consumo consciente será levado em consideração o conceito de rizoma verde sob a ótica 
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psicossocial de Tavares e Irving (2009). Nesse cenário tão controverso, apontaremos 

caminhos que visam possíveis soluções. Para tanto, evidenciaremos a Agenda 2030 da 

ONU com os seus 17 ODS e 169 metas correspondentes como uma alternativa que 

cobra, prioritariamente, dos governos maiores responsabilidades no que se refere ao 

desenvolvimento sustentável.  

No que tange aos movimentos formados por consumidores conscientes em um 

cenário de Midiatização do cotidiano serão destacados os conceitos de Midiatização 

fundamentada em Sodré (2002; 2014), e Publicidade Social embasada nos estudos de 

Saldanha (2018). Ademais, será falado sobre o Instagram enquanto rede social e para tal 

será destacado os pensamentos de Jenkins (2009), visto que o autor afirma que a 

internet é um espaço de expressão e convergência que sustenta o engajamento das 

audiências por meio de um entrelaçamento entre produtores e consumidores. Ou seja, 

existe um poder coletivo social nas comunidades coletivas virtuais.  

O terceiro capítulo, “Moda e Resistência: o poder de transformação positiva do 

setor fashion”, se destina especificamente ao entendimento do universo da moda. Nesse 

sentido, é necessário partimos do ponto em que a moda começou a se estabelecer no 

ocidente e criou um império do efêmero fundamentado em inúmeras ambiguidades. 

Para a compreensão de tais questões, será usado como base do capítulo o autor 

Lipovetsky (2009). Nesta parte do trabalho, pretende-se enfatizar ainda que ao mesmo 

tempo em que o setor apresenta barreiras rígidas de estratificação e diferenciação social, 

como no caso dos estereótipos, principalmente, no que tange a mulher, também pode 

representar fonte de libertação e pluralidade. Além disso, é preciso revelar as 

imbricações por trás dessa lucrativa indústria, uma vez que esse universo é permeado 

por poder, beleza e luxo, mas também por lágrimas, mortes, e suor de pessoas que são, 

em recorrentes casos, submetidas ao trabalho escravo. Como forma de exemplificarmos 

na prática a diferença entre uma moda “revolucionária” e uma moda “conservadora”, 

será realizada uma breve explanação sobre o Movimento Fashion Revolution Brasil e a 

São Paulo Fashion Week, tradicional semana de moda brasileira.  

O quarto capítulo “Semana Fashion Revolution no Instagram: Análise do 

Discurso”, destaca de maneira abrangente e prática que embora as tecnologias digitais 

também estejam sujeitas à Midiatização do cotidiano, também podem servir como 

estratégias de oposição aos discursos dominantes que vigem na atualidade. Nesse 

cenário, além da comunicação da Semana Fashion Revolution feita através dos posts no 

Instagram, será analisado o destinatário, enquanto consumidor, e a sua atuação no perfil 

do movimento no Instagram. Por meio dos três posts mais curtidos e comentados das 
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respectivas edições da semana de moda nos anos de 2018 e 2019, serão observados, 

principalmente, os discursos e ideologias presentes tanto nos posts quanto nas reações 

do público. Com relação à análise de comentários, enfatiza-se que serão usados os 

estudos de Hall (2003) para analisar os tipos de leituras - "leitura dominante", "leitura 

negociada" e "leitura de oposição”.  

No que diz respeito à relevância e à justificativa da pesquisa, ressalta-se o seu 

comprometimento com as práticas sociais e políticas da vida humana. O estudo dos 

movimentos de consumo consciente à luz dos conceitos da Publicidade Social deve ser 

percebido criticamente e utilizado na prática por todos os cidadãos do mundo, visto que 

estamos trabalhando com possíveis “soluções” frente às consequências socioambientais 

reais e, muitas vezes, irreversíveis causadas pelos hábitos de produção e consumo da 

Sociedade a qual estamos inseridos. É fundamentado nesse propósito de transformação 

que se baseia a motivação desta pesquisa. Portanto, a pesquisa está atrelada ao 

Laboratório de Pesquisa em Comunicação Comunitária e Publicidade Social, 

coordenado pela Profª Drª Patrícia Saldanha e vinculado ao Programa de Pós-graduação 

em Mídia e Cotidiano, pois o mesmo propósito desse trabalho é compartilhado por 

todos os integrantes do Laccops que buscam identificar e mapear projetos de 

Comunicação ligados à Publicidade Comunitária e Social a fim de dar voz a falas locais 

e causas sociais. Nessa perspectiva, destaca-se que tanto os conceitos de cotidiano 

quanto o de mídia foram estruturantes para o desenvolvimento da dissertação. Por isso, 

toda a pesquisa foi desenvolvida de acordo com a linha de pesquisa “Política, discursos 

e sociedade” do Programa de Pós Graduação em Mídia em Cotidiano da Universidade 

Federal Fluminense, PPGMC – UFF.  

Por fim, esperamos que as considerações da pesquisa possam sugerir respostas 

para as problematizações e levantar outros tantos questionamentos para alavancar a 

discussão sobre os movimentos de consumo consciente criados e/ou compartilhados no 

Instagram como instrumentos de resistência frente aos formatos tóxicos da produção 

linear e do consumo exacerbado. Diante do exposto, destaca-se que “a concepção 

gramsciana rompe com os esquemas verticais e mostra que o poder não é imposto de 

cima para baixo, mas que seu êxito depende do consenso dos que estão embaixo. O 

poder se produz e se reproduz nos interstícios da vida cotidiana”. (ACANDA, 2006, p. 

205). Logo, por menor que uma mudança possa parecer, é digna de se fazer, pois 

grandes realidades podem ser transformadas pela soma estratégica de pequenas atitudes.  
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CAPÍTULO 1 - CONSUMO  

Desde o surgimento das mais remotas civilizações humanas, o consumo se faz 

presente na história da humanidade. Bauman (2008) afirma que se compararmos tal 

ação ao ciclo metabólico de ingestão, digestão e excreção, o consumo é uma condição, 

um aspecto intrínseco e um elemento inseparável da sobrevivência biológica que nós, 

seres humanos, compartilhamos com outros organismos vivos. Como uma ação 

rotineira e até mesmo vista por muitos como algo como banal, o consumo vem 

ganhando espaço como um fenômeno que merece a atenção de toda a sociedade, haja 

vista que as consequências de um consumo exacerbado têm gerado prejuízos humanos e 

impactos ambientais negativos e/ou irreversíveis. Destaca-se que o consumo é repleto 

de ambiguidades e percepções. Algumas vertentes de estudo classificam o fenômeno 

como uma possibilidade de angariar a cidadania, como instrumento de resgate social e 

até como meio de gerar integração e pertencimento em determinado seio social; outras, 

colocam a lógica que rege o consumo como a responsável pelos inúmeros males do 

mundo. Como forma de aprofundar o debate sobre tal assunto, enfatiza-se que, embora, 

o trabalho parta do olhar de Bauman (1999; 2001; 2008) a cerca do consumo e da 

Sociedade de Consumo, ao longo da pesquisa também será apresentada a perspectiva 

sociológica de Campbell (apud TAVARES e IRVING, 2009) e Lipovestky (2007), além 

da visão antropológica e mais positiva do consumo de acordo com Canclíni (1999).  

1.1 - A complexidade do consumo e as suas diferentes inter-relações 

A priori, ressaltamos que não é uma tarefa fácil conceituar o consumo, ainda que 

tal palavra e ação estejam presentes no cotidiano e sejam amplamente utilizados pela 

mídia. Em linhas gerais, podemos definir o consumo como o ato de comprar bens, 

serviços e/ou experiências. Ademais, consumo também constitui uma forma de 

expressão física e emocional. Como diria Barbosa e Campbell (2012), o consumo é um 

processo social, profundamente elusivo e ambíguo. O ato de consumir é elusivo, porque 

mesmo que seja uma condição específica para o desenvolvimento físico e social de 

qualquer sociedade, só se toma conhecimento da existência de tal ação quando é 

classificado pelos padrões ocidentais como “supérfluo, ostentatório ou conspícuo, nas 

palavras de Veblen (1927)” (Ibid., p. 21). Se não fosse assim, todo o sistema vigente do 

consumo não seria percebido ou apreendido da mesma maneira em nosso cotidiano. 

Compartilhando da mesma visão, Leitão, Lima e Machado (2006) afirmam que “[...] os 
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bens, em si, são nulos: só agregam valor e autenticidade dentro de um determinado 

contexto social” (Ibid., p. 23). De acordo com Slater (2002), o aspecto elusivo do 

consumo está relacionado ao fato de tal ação ser um processo social que conecta 

questões das nossas vidas cotidianas com questões centrais da sociedade na qual 

estamos inseridos. Sendo assim, o consumo está atrelado tanto com a forma com a qual 

vivemos ou queremos viver como com as questões referentes à forma de como a 

sociedade é ou deveria ser organizada, além de levar em consideração a estrutura 

material e simbólica dos lugares em que já vivemos e o modo como vivemos.  

Além de elusivo, o consumo também é ambíguo, pois, os seus significados 

positivos e negativos se entrecruzam na nossa maneira cotidiana de nos apropriarmos, 

usufruirmos e utilizarmos de todo o universo de coisas, pessoas e situações que nos 

cercam. A própria etimologia do termo tende a provocar diversas definições para a 

palavra consumo. “Consumo deriva do latim consumere, que significa usar tudo, esgotar 

e destruir; e do termo inglês consummation, que significa somar e adicionar.” 

(BARBOSA e CAMPBELL, 2012, p. 21).  A primeira acepção é a mais utilizada para a 

maior parte da sociedade que faz uso dos bens/serviços até o seu esgotamento. No 

sentido de esgotamento, o consumo não se restringe somente à exaustão de bens 

materiais, mas possui também um aspecto físico e emocional quando se refere à 

apreensão e inquietude dos indivíduos
9
. “Etimologicamente, o sentido negativo do 

consumo predomina sobre o positivo, o que pode explicar em parte a maneira pela qual, 

historicamente, o tema é tratado tanto por intelectuais e acadêmicos quanto pelo senso 

comum”. (Ibid., p. 22).  

Nos últimos anos, essa ambiguidade no que tange ao consumo só cresce, 

principalmente, porque as práticas de consumo cada vez mais têm sido associadas a seus 

significados e consequências. Desse modo, passou a se considerar o esgotamento não só 

dos bens materiais, mas da natureza e dos sentidos intrínsecos que tal ação permeia. Por 

toda a história humana, o ato de consumir tem disponibilizado formas de vida e padrões 

de relações interpessoais que podem ser moldadas com a ajuda da influência cultural de 

dado período, do mesmo modo que o processo de produção e consumo foi se alterando 

pelos sistemas de regulação e mecanização operados pelas instituições capitalistas. 

Nessa pesquisa, destacamos com maior ênfase dois períodos que mudaram 

completamente a forma de produção e o processo do consumo. O primeiro deles é a era 

                                                             
9 Segundo Barbosa e Campbell (2012, p.22) com relação à consumição dos indivíduos, “Não deixa de ser 

sugestivo que, no final do século XIX e início do século XX, se utilizasse o termo comsuption para se 

referir à tuberculose, uma doença do pulmão que “consumia” as forças e o organismo das pessoas”.  
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dos excedentes e estocagem que começou com a Revolução Industrial iniciada na 

Inglaterra no século XVIII que pôs fim ao modo de existência dos povos coletores e da 

produção artesanal e manufaturada em prol de um sistema de máquinas que padronizava 

todo o processo produtivo.  

Na visão de Lipovetsky (2007), o ciclo I da era do consumo de massa se inicia 

em 1880 e termina com a Segunda Guerra Mundial. Para o autor, essa fase se 

caracteriza pelo fato de “no lugar dos pequenos mercados locais, os grandes mercados 

nacionais [terem se] tornados possíveis pelas infraestruturas modernas de transporte e 

de comunicação: estradas de ferro, telégrafo, telefone” (Ibid., p. 26). Ainda segundo 

Lipovetsky (2007), as redes ferroviárias possibilitaram o desenvolvimento do comércio 

em larga escala graças à facilidade de escoamento de quantidades consideráveis de 

mercadorias; e as máquinas de fabricação contínua multiplicaram a velocidade e a 

quantidade dos fluxos, o que resultou em um aumento da produção a custos mais 

baixos. Nota-se que essas primeiras revoluções tecnológicas abriram caminho para a 

produção de massa. Por exemplo, “no fim dos anos 1880, nos Estados Unidos, uma 

máquina já podia fabricar 120 mil cigarros por dia [...]. Máquinas automáticas 

permitiam que 75 operários produzissem todos os dias 2 milhões de caixas de fósforos” 

(Ibid., 27). Essas técnicas de fabricação permitiram que os donos dos meios de 

produção potencializassem as suas margens de lucros de maneira exponencial. E essa 

nova lógica produtiva fazia com que quanto mais se produzisse, mas se desejava 

produzir, num verdadeiro círculo vicioso do capitalismo.   

De acordo com Featherstone (1995), sob o ângulo da economia clássica, a 

premissa de toda produção é o consumo. Portanto, as revoluções tecnológicas da 

industrialização abriram a porta para um consumo controlado e manipulado. Sendo 

assim, após a expansão da produção capitalista por meio do impulso recebido pela 

gerência científica, e do fordismo, foi necessário o desenvolvimento de novos mercados 

consumidores e a “educação” desses novos públicos para o escoamento das inúmeras 

mercadorias que eram produzidas. Esses produtos não eram mais criados para durar, 

pelo contrário, como indica o autor, as grandes empresas passaram a utilizar a 

obsolescência programada, isto é, sistematizando a produção estrategicamente, para que 

as mercadorias tivessem um pequeno tempo de vida útil, a fim de que os consumidores 

voltassem às compras o mais rápido possível. Ou seja, uma lógica que mudou 

completamente a relação que o homem tinha com o consumo. Segundo Tavares e Irving 

(2009, p. 16), essa mudança de postura acontece “no momento em que, no homem, se 

efetua a conversão de uma psicologia de segurança – baseada nas reservas e nos objetos 
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que podem durar toda uma vida – para uma psicologia de mudança, de poder trocar 

continuamente de objetos [...]”. Em suma, a Revolução Industrial aponta para a 

expansão do consumo no mercado, iniciado pelo “dinamismo dos valores” (Ibid., p. 17).   

É importante destacar que o fator abastecimento proporcionado pelas técnicas de 

produção, é muito mais enfatizado pelos historiadores econômicos que as variáveis 

referentes à procura em si (demanda). Sendo assim, ressalta-se que a emergência de 

uma Sociedade de Consumo remonta à denominada Revolução do Consumidor que se 

iniciou na Inglaterra do século XVIII. Essa Revolução representou um aumento da 

propensão ao consumo que foi fundamental para o desenvolvimento da Revolução 

Industrial. De acordo com Campbell (apud TAVARES e IRVING, 2009, p. 13), “surge, 

na população desse século, uma nova aptidão para fazer compras e uma disposição para 

fazê-lo” em razão de uma mudança na “atitude mental” dos consumidores que passaram 

a levar em consideração questões como gosto e moda. Dessa maneira, se iniciou na vida 

dos consumidores desse período uma motivação social que impulsionou o consumo. “Se 

a procura do consumidor era, então, a chave para a Revolução Industrial, a emulação 

social era a chave para a procura do consumidor”. (McKENDRICK et al, apud 

TAVARES e IRVING, 2009, p. 13). A emulação social está ligada às distinções 

relacionadas ao status e ao consumo de bens como prova pecuniária de riqueza e honra 

social. Como os ricos eram “detentores” das normas de boa reputação, as suas 

extravagâncias eram “imitadas” pelos setores intermediários da sociedade, e estes pelos 

escalões mais baixos, pois ao mesmo tempo em que a maioria da sociedade queria se 

diferenciar dos demais, ninguém queria ficar para trás ou “fora” de moda no quesito 

atualizações dos bens de consumo.  

Isso posto, pode-se “entender o surgimento da base econômica das sociedades 

modernas, já que em função disso, segundo Perkin (apud Campbell), a procura do 

consumidor é o fator preponderante ao surgimento de uma Revolução Industrial” (Ibid., 

p. 14). Para Tavares e Irving (2009), paradoxalmente, a Revolução do Consumo 

“nasceu” nos diferentes setores da sociedade inglesa do século XVIII, isto é, num 

contexto de um grupo social tradicionalmente puritano, anti-hedonista e que não 

aprovava uma vida baseada no prazer. Contudo, para Campbell, a Revolução do 

Consumo foi motivada por uma ética burguesa, fundamentada “em crenças e valores 

que servem para justificar, não apenas a leitura de romances e o comportamento 

advindo dessa influência, mas, também, [...] certa indulgência com o consumo de luxo, 

que é determinante à busca pela novidade e pelo prazer [...]” (apud TAVARES e 

IRVING, 2009, p. 15). Sendo assim, faz-se necessário destacar que a Revolução do 
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Consumo e a Revolução Industrial estão relacionadas à Revolução Moral Protestante. 

Para Campbell (apud TAVARES e IRVING, 2009, p.16), “as doutrinas protestantes, 

através da “santificação ao trabalho” e a acumulação da riqueza como a moral religiosa 

favorável às novas práticas de procura por prazer [...] se somam às sociedades 

industriais modernas”. Por meio dessa aliança, “origina-se a Sociedade de Consumo”. 

Nesse sentido, podemos notar que já existia um mercado consumidor e uma lógica 

voltada para o consumo antes mesmo da Revolução Industrial e que as mudanças 

tecnológicas dessa Revolução serviram para expandir exponencialmente, modernizar, 

padronizar e intensificar a produção e a relação que as pessoas tinham com o consumo.  

[...] os interesses e comportamentos em relação à riqueza mudam, 

antes do aparecimento de uma sociedade de consumo. Ou seja, o 

surgimento de uma revolução ocorre antes que o consumismo surja. 

Para o autor, o consumismo moderno só se torna possível graças à 
introdução de uma série de inovações econômicas, tecnológicas e 

sociais, também decorrentes dos impactos gerados pela Revolução 

Industrial. (STEARNS, 2001 apud TAVARES e IRVING, 2009, p. 
15).  

O segundo momento de transformação da produção e do consumo, é a 

Globalização. Desde o início da década de 1970, foi possível constatar, mais uma vez, o 

aumento da circulação de mercadorias no planeta, bem como a aceleração e a 

diversificação dos modos de consumir. Segundo Hall (2006), a globalização é a 

denominação dos processos em nível global que atravessam as fronteiras nacionais, 

integrando e conectando as comunidades e organizações em novas associações e 

interconexões de espaço-tempo. “Essas novas características temporais e espaciais, que 

resultam na compressão de distâncias e de escalas temporais, estão entre os aspectos 

mais importantes da globalização a ter efeitos sobre a identidade cultural”. (Ibid., p. 68). 

Desse modo, percebe-se que esse período provocou diferentes transformações que 

deslocaram as estruturas e os encadeamentos estáveis da sociedade.  

 Por esses motivos, a globalização não pode ser compreendida somente como um 

fenômeno econômico impulsionado pelo auxílio da modernização dos meios de 

transporte e pelo avanço das Tecnologias de informação e comunicação (TICs). É 

essencial, que seja entendida como um fenômeno que impactou a ordenação da estrutura 

social.  

A globalização instala-se muito mais como uma postura de mercado, 
um ordenamento da atuação das megaempresas, as Transnational 

Corporations. A postura econômica, a forma de apropriação do 

capital, vai definir a maneira como as regiões elaboram sua cultura, 
sua língua, suas formas de expressão, sua política, a religião e as 

relações com os outros povos. Vigora aí uma estrutura em que as 

disposições econômicas articulam-se a partir de uma rede de 
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interesses contratuais, e o trabalho apresenta-se desvinculado da 

elaboração do produto, da apropriação do capital e do controle do 

excedente, instaurando-se também uma nova possibilidade de posse 
de bens. Nesse caso, o consumo passa a assumir contornos até então 

impensáveis, desvinculando-se de sua ordem originária: a 

necessidade”. (PAIVA, 2003, p.32). 

A desvinculação da aquisição de um bem em função de uma necessidade 

concreta passa a estimular a prática do consumo pelo consumo. O consumo em si é 

fundamentalmente uma característica e uma ocupação dos seres humanos enquanto 

indivíduos, já o consumismo é um atributo de uma sociedade que tem o consumo como 

o propósito das suas vidas. O consumismo está atrelado a um volume e a uma 

intensidade de desejos crescentes, sempre procurando mercadorias para os satisfazerem. 

Só que os desejos tendem a não ser saciados, pois são constantemente estimulados, visto 

que a cada momento os bens são relacionados a significações distintas. Bauman (2008) 

vai dizer que novas necessidades pressupõem novas mercadorias, que por sua vez, 

pressupõem novas necessidades e desejos, ou seja, num verdadeiro ciclo onde o 

catalisador é mais a gratificação do que a satisfação das necessidades reais. Sendo 

assim, vemos que o surgimento do consumismo fortalece a era da “obsolescência 

embutida” nos bens, o que assinala um crescimento excepcional na indústria de 

remoção de lixo. Bauman (2008) ainda afirma que consumidores plenos não ficam 

desapontados por destinarem algo ao lixo, pelo contrário, eles aceitam a vida curta das 

coisas, e alguns até se regozijam por saber que irão se livrar de objetos que já 

ultrapassaram a sua data de vencimento, uma vez que a instabilidade dos desejos e a 

insaciabilidade das necessidades traduzem a nova liquidez do ambiente que acabou 

sendo naturalizada por grande parte dos indivíduos. E tal processo é notável mais do 

que qualquer outra coisa, justamente pela “renegociação do significado do tempo” 

(Ibid., p. 45).  

Já foi dito que o spiritus movens da atividade consumista não é mais o 

conjunto mensurável de necessidades articuladas, mas o desejo – 

entidade muito mais volátil e efêmera, evasiva e caprichosa, e 
essencialmente não referencial que as “necessidades”, um motivo 

autogerado e autopropelido que não precisa de outra justificação ou 

“causa”. […] e por essa razão está fadado a permanecer insaciável 
qualquer seja a altura atingida pela pilha dos outros objetos (físicos ou 

psíquicos) que marcam seu passado (Idem, 2001, p. 88). 

Atualmente, há um empenho para a naturalização do consumismo. Se falta algo 

na vida do cidadão, ele é intensamente estimulado para que por meio da compra, 

consiga aquilo que ainda não possui. Grandes conglomerados empresariais trabalham 

com esse discurso. Grosseiramente, comunicações publicitárias afirmam: se lhe falta 
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autoestima, compre-a por meio de tal produto. Por exemplo, a marca de maquiagem 

Make B., de o Boticário lançou no ano de 2019 uma campanha criada pela Almap 

BBDO que apresentou o conceito de “Não preciso, mas quero”
10

 (Ver ANEXO A). O 

comercial é composto pela modelo brasileira Gisele Bündchen e outras mulheres que 

defendem que a maquiagem é uma escolha e não uma imposição social. Entretanto, esse 

conceito é ambíguo e dá margens para interpretações que reforçam a cultura material 

baseada no descarte, uma vez que estimula a compra para além das necessidades 

concretas e trabalha com o viés do desejo, pois direta ou indiretamente estimula a 

aquisição de algo que muitas vezes as mulheres não estão precisando. Ademais, a figura 

da Gisele Bündchen como personagem principal da campanha reforça um estereótipo de 

beleza, centrada na mulher loira, magra e alta, que durante muito tempo foi colocado 

como o padrão da perfeição pelas grandes empresas do segmento fashion. Em síntese, 

essa campanha afirma: “Não importa se você está precisando, compre os produtos da 

Make B.”. Sendo assim, percebemos como esse conceito do Boticário reforça signos 

que foram estabelecidos em relações associativas pelas organizações transnacionais, 

mídia e publicidade.  

Desta maneira, destacamos que o consumo tende a estar atrelado ao que o 

indivíduo é ou deseja ser. O sentido da socialização pelo consumo está em ter para ser, 

sendo assim, os nossos bens podem atuar como um código de aprovação para a vida que 

almejamos ou idealizamos. Os bens nos legitimam. E o ato de consumir passa a ser mais 

que um tipo de atividade econômica, e sim uma ação simbólica repleta de signos e 

significados nas diversas esferas da vida cotidiana, sejam elas sociais, políticas, 

econômicas, culturais, religiosas ou emocionais.  

1.2 - A Sociedade de Consumo Contemporânea 

A sociedade de consumo originou-se através de uma combinação de revoluções. 

Mas como mencionado, anteriormente, a emergência desse tipo de sociedade, o ponto 

de partida para o início do seu desenvolvimento, está ligada à Revolução do Consumo. 

Classificar uma sociedade como de consumo significa admitir que o consumo está 

exercendo nos indivíduos uma função que vai além da satisfação de necessidades 

materiais e de reprodução social que é intrínseca a todos os grupos sociais. Segundo 

Barbosa (2004) significa admitir também que tal ação adquiriu na sociedade moderna 

                                                             
10 Ver mais em: “Não preciso, mas quero”. Disponível em: 

<https://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/nao-preciso-mas-quero/>. Acesso em: 19 mai. 2019.  

https://www.clubedecriacao.com.br/ultimas/nao-preciso-mas-quero/
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contemporânea “uma dimensão e um espaço que nos permitem discutir através dele 

questões acerca da natureza da realidade” (Ibid., p. 14). Essa sociedade vai ganhando 

contornos diferentes à medida que ocorrem alterações econômicas, políticas, sociais e 

culturais através dos novos processos tecnológicos e de produção e consumo. Desse 

modo, podemos dizer que a sociedade de consumo contemporânea é uma sociedade 

onde o consumo é fonte de prazer e acumulação da cultura material por meio de 

produtos e serviços numa dimensão que tende a não encontrar barreiras físicas, 

geográficas ou culturais para se satisfazer, graças ao processo da globalização que 

ressignificou as noções de espaço-tempo.  

Normalmente, a sociedade de consumo contemporânea é fundamentada em uma 

cultura de consumo, mas não podemos dizer que toda sociedade de consumo vive sob 

essa cultura, uma vez que existem sociedades de mercado em que o “consumo não é 

utilizado como a principal forma de reprodução nem de diferenciação social, e variáveis 

como sexo, idade, grupo étnico e status ainda desempenham um papel importante 

naquilo que é usado e consumido” (Ibid., p. 9). Um bom exemplo dessa separação entre 

sociedade e cultura de consumo seria a sociedade indiana, onde a religião desempenha 

um papel primordial na escolha da identidade e dos estilos de vida, inclusive com 

relação ao matrimônio, pois são os pais que escolhem os cônjuges na ausência de uma 

ideologia de amor romântico. Em contrapartida a esse modo de vida indiano, para 

autores como Bauman, a cultura do consumo é a cultura da sociedade pós-moderna. E 

essa cultura é a base dos pensamentos e comportamentos de grande parte dos membros 

da sociedade atual, principalmente, no Ocidente.  

“A cultura do consumo é, em aspectos importantes, a cultura do 
ocidente moderno (...) e, num sentido mais genérico, está ligada a 

valores, práticas e instituições fundamentais que definem a 

modernidade ocidental, como a opção, o individualismo e as relações 
de mercado (...) um acordo social onde a relação entre a cultura vivida 

(...) modo de vida (...) recursos naturais e biológicos (...) serão 

medidos pelos mercados”. (SLATER, 2002, p. 17 apud TAVARES E 

IRVING, 2009, p. 18).  

O projeto de “ocidentalização” do mundo tem por premissa uma proposta 

universalizante de uma Sociedade de Consumo cada vez mais insaciável. Essa condição 

seria uma exigência do capitalismo para a sua própria sobrevivência. Na cultura do 

consumo, não se restringe formalmente quem pode ter acesso ao mercado, dado o 

princípio que a pessoa possua meios pecuniários para assim fazê-lo, todos são 

consumidores. Do mesmo modo, essa cultura não restringe o que pode ir para o 

mercado. Dessa maneira, em uma Sociedade de Consumo baseada na cultura do 
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consumo, qualquer coisa, incluindo pessoas e natureza, pode ser transformada em 

mercadoria.  

Nesse trabalho, optou-se por partir da visão de Bauman sobre Modernidade 

Líquida (BAUMAN, 2001) para refletirmos sobre a Sociedade de Consumo. Sendo 

assim, através da perspectiva do autor, compreende-se que a sociedade de consumo 

interage com seus membros basicamente como consumidores, diferente das sociedades 

fundadoras, na sua primeira fase industrial, que era denominada de “sociedade de 

produtores”, a exemplo das costureiras. A “sociedade de produtores” engajava seus 

cidadãos principalmente como produtores e soldados, a “norma” que colocava diante 

deles era essencialmente exercer essas duas funções. No entanto, no estágio pós-

moderno
11

, o sistema econômico tem pouca necessidade de mão-de-obra industrial de 

massa, ao invés disso, há a premência de engajar os seus membros como consumidores. 

Nesse sentido, a “norma” que nossa sociedade tenta impor aos seus cidadãos é a 

vontade de desempenhar o papel passivo de consumidor. É importante ressaltar que em 

nenhum dos dois estágios da sociedade, os indivíduos deixaram de consumir, a 

diferença está apenas na questão das ênfases e prioridades. E a mudança de ênfase foi 

tão profunda que se justifica falar em um tipo distinto de sociedade, a sociedade de 

consumo.   

Bauman (2001) tem uma analogia específica para explicar as mudanças 

ocorridas nas relações contemporâneas. O autor afirma que os fluidos não possuem 

formas definidas e se adaptam com facilidade ao recipiente em que são inseridos: eles 

fluem, transbordam; para esses o tempo é o que mais importa, é tudo instantâneo. 

Diferente do que acontece com os sólidos, visto que para eles a forma é o determinante 

social. Desse jeito, percebe-se que segundo o autor, os sólidos designam à sociedade de 

produtores e os fluidos à sociedade de consumo.  

Como assinalou Pierre Bourdieu duas décadas atrás, a coerção tem 

sido amplamente substituída pela estimulação, os padrões de conduta 

antes obrigatórios, pela sedução, o policiamento do comportamento, 
pela publicidade e pelas relações públicas, e a regulação normativa, 

pela incitação de novos desejos e necessidades. (Idem, 2008, p. 116). 

 Na visão de Lipovetsky (2007), a sociedade de consumo é caracterizada como a 

sociedade de consumo de massa, influenciada, primordialmente, pelos avanços 

tecnológicos. Para o autor, o cenário da modernização fez crescer a oferta de produtos, 

                                                             
11 De acordo com o site Reverbe (2011), “Pós-modernidade é a condição sociocultural e estética que 

prevalece no capitalismo contemporâneo após a queda do Muro de Berlim e a consequente crise das 

ideologias que dominaram o século XX”. Disponível em: <http://reverbe.net/cidades/wp-

content/uploads/2011/aulas/pos-modernidade.pdf>. Acesso em: 16 out. 2018.  

http://reverbe.net/cidades/wp-content/uploads/2011/aulas/pos-modernidade.pdf
http://reverbe.net/cidades/wp-content/uploads/2011/aulas/pos-modernidade.pdf
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os tornando acessíveis a um número cada vez maior de consumidores. Inaugurando o 

que o autor chama da era das marcas. Momento em que as embalagens e outras funções 

secundárias das mercadorias chamam mais a atenção que a função primária dos 

produtos, pois os mesmos são “padronizados, empacotados em pequenas embalagens, 

distribuídos nos mercados nacionais, desde então os produtos vão ter um nome, o que 

lhes foi atribuído pelo fabricante: a marca”. (Ibid., p. 29). Ainda de acordo com o autor, 

essa configuração contribui para o desenvolvimento de uma nova modernidade que 

impacta os consumidores, que são influenciados pelo que ele denomina como “a febre 

do conforto [que] substituiu as paixões nacionalistas e os lazeres, a revolução” (Ibid., p. 

11). Desse modo, para Lipovetsky (2007), o consumo alienou o cidadão de tal modo 

que o mesmo passou a ocupar novas funções, a começar pelo próprio termo 

“consumidor” que substitui aos poucos o termo “cidadão”, visto que, nesse novo 

período, o novo cidadão vai abandonando as posições de lutas sociais e políticas em 

prol de uma vida de consumo que promove o conforto.  

O decorrer desse processo se tornou tão natural que os sujeitos se inclinam a 

obedecer às normas disseminadas pelo mercado sem as questionarem de fato. Essa 

sociedade pertencente à atual estrutura econômica pune ou gratifica os indivíduos 

mediante as suas opções. Dessa forma, as posições que os cidadãos ocupam na 

organização social em razão das suas ações de consumo, podem estabelecer ou 

determinar estigmas sociais. Por exemplo, se uma pessoa comprar uma bolsa da Louis 

Vuitton no camelô, automaticamente será reconhecida como parte dos consumidores de 

massa adeptos dos comércios informais de rua, pois àquelas pessoas que reconhecem os 

signos originais da grife de luxo francesa farão questão de manter e acentuar ainda mais 

as diferenças no que tange aos bens consumidos.  

Assim, ao mesmo tempo em que a pirataria pode “integrar”, ela também pode 

“segregar” devido aos signos e significados inerentes aos produtos originais. De igual 

modo, em um cenário ocidental em que os padrões de beleza são pautados na mulher 

branca, alta e magra, as mulheres que não seguem esses estereótipos e/ou fazem 

escolhas de consumo que reforçam as suas curvas tendem a ser consideradas como 

“gordas”, “feias” e até “relaxadas”. Logo, quem não se adequa aos princípios desse 

sistema, na maioria dos casos, é visto como um ser à margem da sociedade, uma vez 

que não usufrui do padrão que é tido como importante para a vida. “A “sociedade de 

consumidores”, em outras palavras, 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”. (BAUMAN, 2008, p. 71).   
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Outro fato marcante na sociedade de consumo é a rapidez com que as situações 

ocorrem. Para uma grande parcela dos indivíduos, as coisas que queremos tem que ser 

realizadas o mais rápido possível. Segundo Bauman (2008, p.45), “Stephen Bertman
12

 

cunhou os termos “cultura agorista” e “cultura apressada” para expressar a maneira 

como vivemos em nosso tipo de sociedade”. Na fluidez do consumismo, houve uma 

ressignificação do tempo e esses processos são perceptíveis, uma vez que a economia 

baseada no consumo se alimenta do ciclo veloz das mercadorias. Assim, em um mundo 

cheio de oportunidades, onde diversas circunstâncias não tem um fim definitivo, 

“acertar” na decisão de consumo diante de tantas opções é a aflição de muitos 

consumidores. “A infelicidade dos consumidores deriva do excesso e não da falta de 

escolha”. (Idem, 2001, p. 75). Errar entre as tantas alternativas não é visto como uma 

oportunidade de aprendizado, mas sim motivo de preocupação, visto que o indivíduo 

quer se sentir e ser visto como satisfeito e capaz de realizar as escolhas tidas como 

corretas. Mesmo que poucas coisas sejam pré-determinadas, a vitória também não o é, e 

dessa forma, acaba tornando-se uma busca iminente do consumidor.  

Para que as possibilidades continuem infinitas, nenhuma deve ser 

capaz de petrificar-se em realidade para sempre. Melhor que 
permaneçam líquidas e fluidas e tenham “data de validade”, caso 

contrário poderiam excluir as oportunidades remanescentes e abortar o 

embrião da próxima aventura. (Ibid., p. 74). 

Como afirma Bauman (2008, p.58-59) a felicidade “em seu uso mais comum diz 

respeito a estados ou eventos que as pessoas desejam que aconteçam, enquanto a 

“infelicidade” representa estados ou eventos que elas querem evitar”. A Sociedade de 

Consumo Contemporânea é a sociedade que justifica o sentimento de felicidade por 

meio da aquisição de bens, isto é, se você consome as opções que o sistema capitalista 

disponibiliza, para o mercado, certamente, você será feliz. A felicidade, geralmente, está 

relacionada ao consumo quando este se refere à satisfação das necessidades básicas. 

Entretanto, a chave dos argumentos da sociedade contemporânea é justamente a 

promessa de satisfazer os desejos em um nível que nenhuma outra sociedade pode 

alcançar. Contudo, ainda não há evidências, que o aumento da renda, consequentemente 

resulta no aumento da felicidade, pois ao passo que a lógica capitalista promete a 

felicidade, também investe na lógica da obsolescência programada, isto é, desenvolvem 

e promovem o produto com data de validade e depois o depreciam, tendendo a provocar 

uma insatisfação contínua nos consumidores, ou seja, a infelicidade. 

                                                             
12 BERTMAN, Stephen. Hyperculture: The Human Cost of Speed, Praeger, 1998.  
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Dessa maneira, não faz sentido comparar a felicidade entre grupos diferentes, 

pois cada um possui as suas histórias, características e noções de sentimentos. “Os 

sentimentos de felicidade ou sua ausência derivam de esperanças e expectativas, assim 

como de hábitos aprendidos, e tudo isso tende a diferir de um ambiente social para 

outro”. (Ibid., p. 59). Desse jeito, toda avaliação de comparação de estado de felicidade 

terá grandes chances de ser tendenciosa, pois os avaliadores ou julgadores terão a sua 

percepção de acordo com o universo social e econômico que o cerca. Sendo assim, o 

que consideramos mais ético é evitar percepções comparativas, pois a 

[...] atitude ética começa quando há o reconhecimento do outro em 

igualdade de condições com a primeira pessoa. Quando o outro é um 

de nós, quando é sempre nivelado com o eu. Quando as relações 
interpessoais não permitem que nenhuma das partes se relacione em 

desvantagem. […] Existem ações humanas que geram consequências 

em outras pessoas. […] Para Karl-Otto Apel, a “condição externa” do 
agir, quer dizer, o fato de ele transcender a vida de quem age, exige 

que ele seja submetido a uma reflexão ética antes de ser um fato 

consumado. Uma atitude pessoal para com os outros de igual para 

igual, mesmo quando um dos sujeitos da ação detém maior poder, 
recursos e possibilidades.  […] O discurso publicitário é, literalmente, 

exteriorizador de relações. Ele possui argumentos que se relacionam 

com diversos aspectos da vida das pessoas e pode gerar 
comportamentos sociais em larga escala. Em sua maioria, essas 

relações são deflagradas pelas estratégias conscientes dos 

profissionais, que escolhem determinada abordagem e preveem o tipo 
de reação que ela irá gerar. (MURTA, 2007, p. 13-14).  

A título de exemplo, como peculiaridades da felicidade, temos o país Butão, 

localizado no sul da Ásia, no extremo leste dos Himalaias. Esse país possui um 

parâmetro, vulgarmente, chamado de Felicidade Interna Bruta (FIB) para guiar a 

felicidade em seu território. A Felicidade Interna Bruta não é uma lei escrita, mas um 

ideal que vem direcionando as decisões governamentais nos últimos anos. Para a 

filosofia da FIB, o produto interno bruto não pode ser mais importante que a felicidade 

e o bem-estar dos cidadãos, por isso, de acordo com Cozer (2016)
13

, o Butão não quer 

limitar a vida à produção e consumo, pois, para eles, as necessidades humanas são 

maiores que as materiais. Assim, para suprir as necessidades não materiais, o país segue 

basicamente quatro diretrizes: “desenvolvimento econômico sustentável, preservação da 

cultura, conservação do meio ambiente e ‘boa governança’”. (Ibid.). Como ação 

decorrente desses ideais, mesmo sendo um país totalmente turístico com belos rios entre 

as montanhas, florestas e faunas diversificadas, o Butão possui um turismo limitado 

com uma consumação mínima a fim de preservar a cultura e o meio ambiente.  

                                                             
13  Ver mais em: “Sorria, você está no Butão”. Disponível em: <https://super.abril.com.br/cultura/sorria-

voce-esta-no-butao/>. Acesso em: 07 mai. 2019.  

https://super.abril.com.br/cultura/sorria-voce-esta-no-butao/
https://super.abril.com.br/cultura/sorria-voce-esta-no-butao/
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Sendo o território mais isolado do mundo, em termos de avanço tecnológico, é 

considerado um país atrasado de acordo com as normas econômicas e sociais mundiais. 

Segundo Cozer (2016), até 1960 não havia estradas no país, a televisão só chegou a 

território butanês no ano de 1998, e em 2003, surgiu a primeira universidade, com cerca 

de três mil alunos. Nota-se que o início das transformações no Butão coincide com a 

Globalização. E quando as modernizações começaram a acontecer no país, foram 

verificados alguns problemas como a corrupção e a mudança de pensamento dos 

cidadãos, uma vez que uma cultura totalmente oposta baseada no consumo estava 

começando a se infiltrar no território butanês.  

Com a informação chegando, vêm as necessidades de consumo. Quem 

era feliz num mundo isolado não será feliz ao querer algo que antes 

não sabia que existia. Quando a economia se abre, acaba o sonho de 

felicidade’, afirma o economista Siegfried Bender, da USP. Powdyel, 
da Universidade do Butão, não concorda. E vê uma saída mais 

harmônica: ‘Nosso objetivo é chegar a uma situação em que um 

monge esteja lendo escrituras enquanto sua comida é cozida com 
feixes de laser. (Ibid.).  

Essas duas opiniões mostram como o povo butanês recebeu as inovações. 

Alguns cidadãos acharam que as mudanças eram mais que bem-vindas e outros, não 

concordavam tanto, pois acreditavam que o país não estava precisando ou preparado 

para tamanhas modificações. Frente a essas constatações, mesmo que não faça sentido 

comparar a felicidade entre grupos diferentes, pois esse sentimento corresponde a 

aspectos particulares e históricos de cada povo, cabe uma reflexão sobre o nível de 

interferência do governo na vida de cada ser humano. Até que ponto a “preservação 

cultural” não está escondendo um regime totalitário? De acordo com Cozer (2016)
14

, os 

trabalhadores do país não podem formar sindicatos, a população é obrigada a usar as 

roupas tradicionais da maioria budista e não há liberdade de crença. De acordo com o 

site Portas Abertas
15

, o Butão é o 33º numa lista de 50 países que mais persegue o 

cristianismo. O país é classificado como um perseguidor severo pelo site da organização 

Portas Abertas, pois numa escala de 0 a 100, a monarquia pontuou entre 61-80 em um 

questionário que cobre as esferas da vida privada, família, comunidade, nação e igreja. 

A monarquia constitucional do Sudeste Asiático tem como religião oficial o Budismo e 

o Hinduísmo, assim o nacionalismo religioso “tem motivado atos de hostilidade contra 

                                                             
14  Ver mais em: “Sorria, você está no Butão”. Disponível em: 

<https://super.abril.com.br/cultura/sorria-voce-esta-no-butao/>. Acesso em: 07 mai. 2019. 

15   Ver mais em: “Lista Mundial da Perseguição 2019”. Disponível em: 

<https://www.portasabertas.org.br/artigo/listamundial>. Acesso em: 19 mai. 2019.  

https://super.abril.com.br/cultura/sorria-voce-esta-no-butao/
https://www.portasabertas.org.br/artigo/listamundial
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minorias cristãs e repressão pelo próprio Estado na Índia, Mianmar, Butão, Nepal e Sri 

Lanka” (BRAUN, 2018)
16

.  

Embora, existam publicações sobre o Butão como o país da felicidade, existem 

espinhos no paraíso, por isso, questiona-se se há felicidade onde não existe liberdade 

para todos, seja relacionada à escolha religiosa, roupas e demais hábitos – como no caso 

dos sindicatos em que o governo “argumenta que, como há pouca industrialização no 

país, não há “necessidade” de uniões trabalhistas”. (COZER, 2016). É importante 

salientar que não estamos atrelando liberdade ao consumo, mas destacando que toda e 

qualquer sociedade deve ter o grau de independência legítimo que a permita escolher o 

que é melhor para si, dentro dos limites dos direitos alheios.  

Percebemos, a partir das leituras em publicações de sites e revistas, que, de fato, 

as prioridades do povo butanês vêm se modificando no contato com a cultura 

consumista. Necessidades que não eram percebidas antes passaram a se tornar 

primordiais, por exemplo, em 1999 “a transmissão chegou às casas, com 4 horas diárias 

de programação do Bhutan BroadCasting Service (BBS). Só depois vieram as CNNs e 

MTVs da vida”. (COZER, 2016). De acordo com a jornalista, o governo estimula a rede 

nacional para minimizar o impacto de programas estrangeiros na cultura. Assim, mesmo 

que o consumo tenha mudado os pensamentos e ideais de felicidade; mesmo que tenha 

transformado situações em problemas potenciais; não se pode negar que tal ação, em 

alguma medida, também intensificou a reflexão quanto aos direitos inerentes aos 

cidadãos daquele lugar. Dado esse cenário, podemos constatar que o equilíbrio nas 

relações, por mais difícil que pareça ser, pode ser a chave para qualquer sucesso social. 

Diante de tudo o que vimos até aqui, podemos notar que “toda uma sociedade se 

mobiliza em torno do projeto de arranjar um cotidiano confortável e fácil, sinônimo de 

felicidade” (LIPOVETSKY, 2007, p. 35). A sociedade de consumo cria um ambiente de 

apelos ao consumo, “a ambiência de estimulação dos desejos, a euforia publicitária, a 

imagem luxuriante das férias, a sexualização dos símbolos e dos corpos” (Ibid., p. 35).  

Para o filósofo francês, essa sociedade é mais que de consumo, é a sociedade do 

hiperconsumo, motivada pela busca de uma felicidade paradoxal, na qual, a produção de 

bens, serviços, mídias, opções de lazer, entre outros, seriam formas para alcance do 

bem-estar, qualidade de vida e, naturalmente, felicidade das pessoas. A lógica que se 

estabelece é que quanto mais rica se torna uma sociedade, maior será a mercantilização 

                                                             
16 Mais em: “Perseguição: onde os cristãos são vítimas de opressão e violência”. Disponível em: 

<https://veja.abril.com.br/mundo/perseguicao-onde-os-cristaos-sao-vitimas-de-opressao-e-violencia/>. 

Acesso em: 19 mai. 2019.  

https://veja.abril.com.br/mundo/perseguicao-onde-os-cristaos-sao-vitimas-de-opressao-e-violencia/


42 
 

de suas necessidades e, consequentemente, maior será o consumo e felicidade. (Ibid., 

p.24).   

Essa lógica da Sociedade de Consumo Contemporânea também gera a fluidez 

das relações humanas que, por consequência, tende a resultar numa objetificação das 

relações. Dessa forma, “[...] laços e parcerias tendem a ser vistos e tratados como coisas 

destinadas a serem consumidas, e não produzidas; estão sujeitas aos mesmos critérios de 

avaliação de todos os outros objetos de consumo”. (BAUMAN, 2001, p. 187). Assim, 

com a mesma facilidade com que se descarta um objeto caso não funcione, nas relações 

pessoais, o processo pode ser o mesmo, apesar de as realizações afetivas geralmente 

implicarem em um processo um pouco mais lento e complexo.   

“A criação de um relacionamento bom e duradouro”, em total 
oposição à busca de prazer por meio de objetos de consumo, “exige 

um esforço enorme” – um aspecto que a “relação pura” nega de forma 

enfática em nome de alguns outros valores, entre os quais não figura a 
responsabilidade pelo outro, fundamental em termos éticos. (Idem, 

2008, p. 32-33).  

Uma “relação pura” centrada na utilidade e na satisfação pessoal é o total oposto 

dos vínculos humanos fundamentados em amizade, devoção, solidariedade e amor. 

Aliás, o amor pressupõe abdicação e dedicação, segundo o livro de 1 Coríntios 13 da 

Bíblia Sagrada, nos versos 4 a 7, o apóstolo Paulo diz que “o amor é paciente, o amor é 

bondoso. [...] Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não 

guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo 

crê, tudo espera, tudo suporta”
17

. Ou seja, um ato de criação e esforço que, muitas 

vezes, acaba sendo capturado pela lógica da efemeridade e egoísmo do consumismo. 

“Na hierarquia herdada de valores reconhecidos, a síndrome consumista degradou a 

duração e elevou a efemeridade. Ela ergue o valor da novidade acima do valor da 

permanência” (Op.cit., p.111). Bauman (2008) ainda prossegue dizendo que “a 

‘síndrome consumista’ envolve velocidade, excesso e desperdício”. (Ibid., 111).  

Sendo assim, é notório que a simultaneidade de acontecimentos e a 

ressignificação do tempo tem mudado as relações, principalmente, no que tange ao 

indivíduo em si. Percebe-se que a individualidade e a identidade pessoal tornaram-se 

problemáticas no contexto da Globalização e da pós-modernidade. Para Hall (2006), a 

pós-modernidade é também a “modernidade tardia”, ou seja, nesse período, as 

sociedades vivem uma mudança contínua, refletindo sobre as suas ações sob o espectro 

das novas informações. Ainda segundo o autor, “estas transformações estão mudando 

                                                             
17 Biblia Sagrada, Nova Versão Internacional® NVI® Copyright © 1993, 2000, 2011 by Biblica, Inc.® 

Disponível em: <https://www.bible.com/pt/bible/129/1CO.13.NVI>. Acesso em: 05 out. 2019.  

https://www.bible.com/pt/bible/129/1CO.13.NVI
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nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos 

integrados” (Ibid., p. 9). Por essa razão, muitas pessoas passaram a assumir várias faces 

das suas identidades, pois foram impactadas diretas ou indiretamente pelas 

fragmentações e fusões institucionais derivadas do período de mudanças globais que 

afetaram sensivelmente a forma como os indivíduos se enxergavam.  

Se outrora, as sociedades tradicionais possuíam autoridades que as diziam o que 

fazer e qual direção seguir, na sociedade contemporânea, essa figura vem se 

enfraquecendo, uma vez que existem múltiplas autoridades que juntas exercem 

influências, e nenhuma delas tem total exclusividade, ou seja, ao invés de olharmos para 

cima, olhamos para os lados. De acordo com Bauman (2001), no mundo da 

“modernidade líquida” não existe a figura da autoridade, mas sim a dos conselheiros. 

Uma das possibilidades de compreensão do que seriam esses conselheiros, atualmente, é 

a figura dos influenciadores digitais. Essas pessoas através, principalmente, das suas 

contas no Instagram “ajudam” os seus seguidores a realizarem as escolhas mais 

pertinentes da vida. Como o foco do Instagram são as imagens, em uma sociedade de 

consumo focada no visual, o Instagram acabou se tornando uma das principais redes 

sociotécnicas do mundo, discutiremos mais sobre o assunto ao longo do trabalho.  

Esses influenciadores geram resultados, em alguns casos, mais significativos que 

um comercial de 30 segundos na televisão. Isso ocorre pelo fato de a geração Y
18

 estar 

muito mais presente no ambiente virtual do que presa aos meios convencionais de 

comunicação em que os horários e conteúdos são definidos pelas emissoras. (MEIO & 

MENSAGEM, 206). Ainda de acordo com Bauman (2001), o que as pessoas da pós-

modernidade desejam é uma “lição-objeto” que as façam entender como agir diante das 

variadas circunstâncias cotidianas, pois olhando para as experiências de outras pessoas, 

tendemos a identificar as dificuldades e “erros” das nossas próprias vidas. Assim, estar 

infeliz no momento histórico em que vivemos significa estar sem rumo e perdido, por 

isso, os seres humanos buscam constantemente a felicidade, uma vez que o critério para 

a aquisição de qualquer coisa passa a ser a escolha própria.  

Segundo Barbosa (2004, p. 22), “É o império da ética do self, em que cada um 

de nós se torna o árbitro fundamental de suas próprias opções e possui legitimidade 

suficiente para criar sua própria moda de acordo com o seu senso estético e conforto”. 

De acordo com a autora, como não existem mais grupos de referência, todos os grupos 

                                                             
18 Também conhecida como Millennials, é a geração de indivíduos que nasceram entre os anos 80 e início 

dos 90, segundo alguns autores, ela pode se estender até os primeiros anos dos anos 2000. São chamados 

assim, pois foram os primeiros a nascer em um mundo globalizado e conectado à internet. Ver mais em: 

“Geração Y”. Disponível em: <https://www.significados.com.br/geracao-y/>. Acesso em: 19 mai. 2019.  

https://www.significados.com.br/geracao-y/
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sociais tendem a ser indiferenciados entre si em termos de consumo. Isto é, todos 

podem ser qualquer um, pois para o sistema se vive um período de escolhas e 

“liberdades”. Partindo desse olhar, pode-se afirmar que “[...] na cultura do consumo, 

escolha e liberdade são dois nomes da mesma condição, e tratá-las como sinônimas é 

correto pelo menos no sentido de que você só pode abstrair-se da escolha se ao mesmo 

tempo subjugar sua liberdade” (Ibid., p.111). Sendo assim, nota-se como cada vez mais 

tem sido exercida sobre a sociedade uma forma de coerção “dócil” por meio do 

consumo. Os discursos midiáticos e publicitários querem fazer acreditar que todos os 

problemas serão resolvidos através do ato de consumir, e se alguém não consegue 

resolver as próprias questões, provavelmente, é o próprio responsável por isso. De modo 

semelhante, essa lógica se faz presente no atual cenário político e econômico do 

desemprego, ao invés de serem discutidas políticas públicas de aumento de acesso à 

educação pública de qualidade e geração de empregos, o que tem sido amplamente 

divulgado e estimulado são as iniciativas relacionadas ao empreendedorismo. 

Empreender realmente é uma oportunidade profissional e uma alternativa ao 

desemprego, mas não deveria ser visto como solução diante de problemas estruturais na 

educação e na economia do nosso país. Ao estimular o empreendedorismo em 

detrimento de políticas públicas de desenvolvimento social, de certo modo, governos e 

empresas tem se ausentado das suas responsabilidades sociais e econômicas e 

transferido para o cidadão o dever de se autoempregar e/ou gerar postos de trabalho.  

Na realidade, todos deveriam ter acesso à educação pública de qualidade e a 

oportunidade de ingressar no mercado de trabalho formal, contudo o raciocínio que a 

lógica neoliberal tem tentado implantar é que tudo se resolve por meio do 

empreendedorismo. De acordo com Dolabela
19

, é preciso que os cidadãos e não mais o 

governo tomem medidas urgentes contra as questões mais problemáticas que atingem o 

país, pois o que tem impedido o Brasil de se desenvolver como os países de primeiro 

mundo é a fome, miséria e desemprego. “Assim, vislumbra que o investimento em 

‘sociedade empreendedora’ é o único caminho para que esta empreitada se efetive” 

(DOLABELA, 2009 apud SABINO, 2010, p. 4). Para o consultor internacional, além 

dos mecanismos para a geração e distribuição de renda, também é necessário que se 

                                                             
19 “Consultor e palestrante internacional internacional, co-fundador do World Entrepreneurship Fórum, 

(França) e do Empreendesur, (América Latina), autor de 15 livros, entre eles o maior best seller na área, 

“O segredo de Luísa”, com mais de 300.000 mil cópias vendidas. É autor dos maiores programas de 

educação empreendedora para a Educação Básica (a partir de 4 anos) e universitária”. Além disso, 

Dolabela contribui semanalmente para a Radio Band News na coluna “Empreendedores”, é presença ativa 

no Portal Endeavor e é colaborador do Instituto Millenium. Ver mais em: 

<https://fernandodolabela.com.br/>. Acesso em: 09 out. 2019.  

https://fernandodolabela.com.br/
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desenvolva nas pessoas “o espírito empreendedor” desde os primeiros anos da idade 

escolar. Isto é, desenvolver desde a infância uma atitude empreendedora como forma de 

ser e não apenas como uma habilidade técnica. Para Sabino (2010), Dolabela pretende 

reescrever de forma menos erudita o que autores clássicos do liberalismo econômico 

idealizaram, só que de forma ainda mais perigosa como:  

“o ensino institucionalizado dos princípios do liberalismo, desde a 

infância, como única alternativa ao desenvolvimento social, acabando 

de uma vez com qualquer tentativa [...] que [aponte] para novas 

alternativas de produção e reprodução da vida material e espiritual, 
que de fato sejam mais humanas e não tenham o lucro como finalidade 

última” (Ibid., p. 8).   

É interessante notar que por trás do espírito libertário do empreendedorismo, há 

uma submissão à ordem do capital que elege o mercado como soberano e privilegia os 

que têm acesso à informação e conhecimento, colocando-os no topo da hierarquia 

social. De fato, a sociedade precisa de cidadãos que se coloquem como sujeitos e 

transformadores da história, mas para tal, “é de fundamental importância uma 

pedagogia que, nos dizeres de Paulo Freire (1996, p. 110), seja uma ‘prática educativa-

progressiva em favor da autonomia do ser dos educandos’ e não um modelo prático 

econômico determinado”(Ibid., p. 12). Sendo assim, mesmo que a intenção ao 

disseminar amplamente o empreendedorismo seja “resolver” questões econômicas, isso 

não se confirma como principal caminho frente a problemas estruturais que o Brasil 

enfrenta.  

Segundo pesquisa realizada pela GEM (Global Entrepreneurship Monitor), o 

Brasil chegou a 38% na TTE (Taxa de Empreendedorismo Total). Esse número indica 

que mais ou menos 52 milhões de brasileiros possuem um negócio próprio. Ademais, 

nessa pesquisa, como aponta a empresa Dino na revista Exame
20

, quando comparado 

com alguns países mais desenvolvidos, o Brasil se encontra com a maior taxa, inclusive 

com relação aos Estados Unidos, que apresenta 20% da taxa de empreendedorismo 

total. Grosso modo, esses números revelam que uma potência econômica não é feita 

somente por empreendedorismo. Então, se o Brasil quiser crescer economicamente, 

precisará voltar às bases e rever os seus problemas estruturais.  

Por fim, no que tange ao empreendedorismo, ressalta-se que essa relação tem 

contribuído para enfraquecer os direitos trabalhistas duramente conquistados, e 

consequentemente, criado um ambiente propício para reformas políticas que não 

                                                             
20 Ver mais em: “Taxa de empreendedorismo no Brasil chega a 38%”. Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/negocios/dino/taxa-de-empreendedorismo-no-brasil-chega-a-38/>. Acesso 

em: 09 out. 2019.  

https://exame.abril.com.br/negocios/dino/taxa-de-empreendedorismo-no-brasil-chega-a-38/
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beneficiam os trabalhadores, como no caso da Reforma da Previdência
21

, onde foi 

aumentada a idade e o tempo de contribuição para os brasileiros se aposentarem sob o 

discurso de urgência de recuperação econômica. Somado a esse cenário de medidas 

impopulares, mais opções empreendedoras surgem para amenizar o caos, como por 

exemplo, a onda de discursos referentes a investimentos na Bolsa de Valores ou de 

compra de títulos públicos que “garantem” um plus na aposentadoria e prometem ser 

uma “solução” em um cenário com problemas bem mais complexos e com questões que 

o governo deveria resolver.  

Dado o cenário, é possível notar como essa lógica tem sido naturalizada na nossa 

sociedade, e como o discurso difundido tende a ser baseado na meritocracia. Dessa 

maneira, o ser humano cada vez mais se torna o centro e o responsável pelas suas 

próprias angústias, visto que para o mundo capitalista pós-moderno, o que não falta são 

opções, pois “todas as possibilidades realistas e aconselháveis já foram pré-

selecionadas, pré-certificadas e prescritas” (BAUMAN, 2008, p. 110). Isto é, a máxima 

de que se vive em um país livre, significa que a responsabilidade pelo tipo de vida que 

se deseja levar é do próprio indivíduo, então, se todas as opções projetadas não 

resultarem em felicidade, culpe-se a si mesmo e a mais ninguém, pois “a alegria da 

emancipação está intimamente ligada ao horror da derrota” (Ibid., p. 113).  

Em suma, a sociedade de consumo contemporânea, parte fundamental do 

sistema neoliberal, é a sociedade do excesso de alternativas e da extravagância, da 

redundância e do desperdício pródigo. O excesso que deveria abolir a incerteza, a 

aumentou em níveis astronômicos, pois os indivíduos vivem numa redoma de acertos e 

erros conforme “novidades” vão sendo fabricadas. E essa lógica também tende a 

penetrar na identidade dos seres humanos. Nessa perspectiva, para autores como 

Bauman (2008) e Hall (2006), estilos de vida e identidades tornaram-se opcionais e 

transitórias, pois ao mesmo tempo em que os indivíduos podem ser quem quiser, eles 

também são alvos de múltiplas influências, não só locais como também globais.  Desse 

modo, como já mencionado anteriormente, à medida que as pessoas se identificam com 

os diferentes discursos propagados, as suas identidades podem ser modificadas, nem 

que seja por certo espaço de tempo. Em vista disso, percebe-se que a identidade é 

definida historicamente. Como característica marcante da sociedade pós-moderna, 

essencialmente, sob regime desregulamento e privatizado, as identidades não são 

definitivas, ao contrário são mutáveis e passíveis de novas alterações conforme novos 

                                                             
21

 Mais em: “Reforma da Previdência”. Disponível em: 

<https://especiais.gazetadopovo.com.br/politica/reforma-previdencia/>. Acesso em: 09 out. 2019.  

https://especiais.gazetadopovo.com.br/politica/reforma-previdencia/


47 
 

contatos são feitos e mais fragmentações sociais, políticas, econômicas e culturais 

ocorrem.  

1.2.1 - Consumo como código de socialização: pertencimento e distinção 

“Compramos coisas que não precisamos, com 

dinheiro que não temos, pra impressionar pessoas de 
que não gostamos”. (Frase do filme - Clube da 

Luta
22

).  

As mudanças no mundo econômico e social trouxeram diversas transformações 

na vida do consumidor. Deste modo, na Sociedade de Consumo Contemporânea, muitos 

indivíduos consomem para que determinados bens materiais lhes proporcionem ganhos 

positivos no seio social. É como se a pessoa só existisse, se comprasse. Como seres 

sociáveis, os cidadãos, geralmente, querem se sentir parte de uma lógica que é admirada 

pela maioria em seu grupo de pertença. Nesse sentido, o consumo pode servir para 

legitimar o “eu”, e gerar sentimentos de pertencimento e distinção, pois tal ação tem a 

sua própria razão e os bens ganham significados dentro dessa. Por isso, quando 

consumimos algo com o propósito de nos sentirmos inseridos ou diferenciados com 

relação aos demais cidadãos, estamos em certa medida exercendo uma ação de 

hierarquização.  

Desse modo, de acordo com Veblen (1983, p. 17), “O consumo de bens não 

pode, porém, ser tido como o incentivo que leva invariavelmente à acumulação, [...]”. O 

motivo que está na base da propriedade é a emulação. Segundo o autor, a “emulação 

pecuniária” são os atos realizados para se igualar a classe que se deseja pertencer ou se 

distinguir frente ao grupo que se fazia parte. Como indica Arantes (2018), Veblen 

(1983) destaca que o surgimento da classe ociosa teria sido uma das primeiras 

consequências da propriedade privada. Segundo o sociólogo estadunidense, na sua obra, 

“A teoria da Classe Ociosa”, “essa designação não tem a ver com indolência, mas com o 

tempo gasto em atividades não produtivas pelo sentimento indigno com relação ao 

trabalho, no intuito de demonstrar a capacidade pecuniária para se viver uma vida 

inativa” (Op.cit., p. 35).  

E o anseio por aperfeiçoar uma vida inativa motivada pela diferenciação social 

forma o que Veblen (1983) denomina como “consumo conspícuo”. Segundo Arantes 

                                                             
22 Ver mais em: “Clube da Luta”. Disponível em: <http://www.adorocinema.com/filmes/filme-21189/>. 

Acesso em: 26 mai. 2019.  

 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-21189/
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(2018), nesse tipo de ação, os sujeitos se especializam na qualidade dos bens adquiridos. 

“O esteticamente belo passa a ser a aquisição de bens materiais caros, mesmo que não 

sejam úteis, pois o objetivo do homem ocioso, nesse caso, é a produção de significados 

intrínsecos à posição social” (Ibid., p. 35). Posição social significa uma propriedade 

comparativa em relação a outrem, isto é, um grau de superioridade ou inferioridade 

fundamentado em certas características classificatórias. Ou seja, configura como um 

grau do poder econômico entre os diversos grupos sociais. “À medida que acumula 

riqueza, ele é incapaz, sozinho, de demostrar a própria opulência [...]. Recorre por isso 

ao auxílio de amigos e rivais, dando-lhes presentes valiosos e convidando-os para festas 

e divertimentos dispendiosos”. (Op.cit., p. 38).  

Além de ter um alto padrão de consumo, para Veblen (1983), o homem ocioso 

busca por informações que o qualifiquem como digno de desfrutar de tais benefícios 

materiais. Desta maneira, para os novos-ricos, a educação é um dos meios para adquirir 

respeitabilidade, contudo, para Featherstone (1995, p. 36), “o ‘gosto’ legítimo – 

conhecimento dos princípios de classificação, hierarquia e adequação – é restrito, como 

acontece nos sistemas da moda”. Sendo assim, apesar de existir a possibilidade de 

investimento de tempo na aquisição de competências, existem elementos específicos 

que confirmam o prestígio social, como o habitus, definição proposta por Bourdieu 

(2008).  

O habitus é o conjunto de disposições sociais e culturais incorporados nos 

sujeitos que revelam qual classe o indivíduo pertence, visto que não é só a questão dos 

objetos que limitam as classes, e sim, o correto uso dos bens, o capital cultural. Assim, o 

habitus, também conhecido como capital cultural incorporado é, portanto, um conjunto 

unificador e separador de pessoas, pois tem a capacidade de moldar a ação social. Como 

indica Pierre Bourdieu (2008), existem capitais culturais que são mais valorizados que 

outros. Por exemplo, o capital cultural incorporado pode se referir a sobrenomes 

“importantes” socialmente. Provavelmente, o indivíduo que nasceu em uma família 

considerada tradicional teve a oportunidade de aprender sobre etiqueta e valores 

simbólicos que fazem parte da instituição familiar a qual nasceu, o que o diferencia das 

outras pessoas que não compartilham do mesmo tipo de capital cultural. Assim, vemos 

que “o gosto classifica aquele que procede à classificação: os sujeitos distinguem-se 

pelas distinções que eles operam [...], exprime-se ou traduz-se a posição desses sujeitos 

nas classificações objetivas”. (Ibid., p. 13).   

Dado o exposto, nota-se que o desejo por pertencimento proveniente de uma 

cultura material pode estar ligado ao conceito de narcisismo. De acordo com Lasch 
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(1983, p. 55), muitas pessoas, inclusive os estudiosos, tendem a se equivocar quanto à 

definição da personalidade narcisista. Esse equívoco, geralmente, ocorre porque se 

confundem causa e efeito, uma vez que atribuem ao culto do privatismo, movimentos da 

desintegração da vida pública, “usam o termo narcisismo tão livremente, que este 

conserva muito pouco de seu conteúdo psicológico” (Ibid., p. 55). Segundo o autor, os 

indivíduos têm como condição de existência viver em e para a sociedade. Como aponta 

Lash (1983), Freud (1921) afirma que o narcisismo está ligado à “incorporação de 

grandiosas imagens de objetos como defesa contra a ansiedade e a culpa” (Ibid., p. 55), 

isto é, para Freud (1921), a ansiedade e a culpa são efeitos do narcisismo.  

 Por esse ângulo, dentro do universo do consumo, percebe-se que muitas pessoas 

investem no poder de compra para que possam se sentir livres da culpa e da ansiedade e 

pertencidas ao seio social desejado por elas, pois entendem que é por meio do consumo 

que serão avaliadas como merecedoras ou não de um destaque social.  

Seja como trabalhador ou como consumidor, o indivíduo não apenas 

aprende a avaliar-se face aos outros, mas a ver a si próprio através dos 

olhos alheios; aprende que a autoimagem projetada conta mais que a 

experiência e as habilidades adquiridas. Uma vez que será julgado 
(por seus colegas e superiores no trabalho e pelos estranhos que 

encontra na rua) em virtude de suas posses, suas roupas e sua 

“personalidade” – e não, como ocorria no século XIX, por seu 
“caráter” – ele adota uma visão teatral de sua própria performance, 

estando ou não em atividade. (Idem, 1987, p. 21). 

 Nessa linha de raciocínio, Bauman (2008) vai dizer, inspirado nas palavras de 

Michel Mafessoli, que as pessoas são o que são, porque os outros a reconhecem como 

tal e pela razão de a vida social empírica ser uma expressão de sentimentos de pertenças 

sucessivas. Desse modo, para o autor, na sociedade de consumo contemporânea, “estar e 

permanecer à frente” dos outros é o que move os consumidores. Como mencionado pelo 

mesmo, estar à frente significa portar os signos das figuras emblemáticas das tendências 

de estilo (dicas que sugerem códigos de vestuário e/ou conduta) como forma de obter 

reconhecimento e aceitação desejados, mesmo que essa apreciação pública seja por 

certo espaço de tempo. Como enfatiza Bauman (2008), todo esse processo de estar à 

frente só se torna completo quando há o reconhecimento público de tal condição. Para o 

autor, as pessoas querem a chance da segurança, por mínima que possa parecer ser – 

“exatamente os tipos de experiências de que a vida de consumo sente falta, de modo 

conspícuo e doloroso, embora seja guiada pelo desejo de adquiri-la” (Ibid., p.108). 

Dessa maneira, há uma luta para permanecer no palco, sob a atenção do público, pois 

como “relembra-nos Kundera, [os palcos] ‘só são iluminados nos primeiros minutos’” 

(Ibid., p. 110). Dessa maneira, os indivíduos do mundo líquido-moderno, caso queiram 
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permanecer sempre à frente, precisam a todo instante estarem atualizados nas tendências 

e, principalmente, atentos ao apelo de que nada vai durar para sempre, seja lá o que se 

tenha, a garantia de segurança precisará ser renovada, porque nesse contexto, a lentidão 

indica a morte social, pois a velocidade de produção e consumo é diretamente 

proporcional à intensidade do esquecimento.   

Nesse cenário, até mesmo o lazer se tornou uma forma de aprovação social. O 

tempo livre também se tornou um modo de consumo e uma possibilidade de mostrar 

para os outros que você sabe utilizar bem os momentos de descontração.  

Antonio Arantes (1993) considera que os bens e serviços podem ser 

entendidos como os recursos que formam os vínculos sociais e os 

estilos de vida; e o consumo, como constituído por ações de 
apropriação que constroem vínculos sociais que moldam e, ao mesmo 

tempo, estão moldados pelo caráter moral dessas relações. Nesse 

sentido, e como resultado da articulação que é realizada em seus 
trabalhos, relacionando o divertimento como prática e consumo, é que 

argumenta o interesse em tomar as alternativas do tempo livre como 

forma de acesso social, de uso tanto prático quanto simbólico e de 

posse material, ou seja, como consumo contextualizado por um 
sistema de relações sociais e um sistema de ordem moral. 

(ANDRADE et al, 2006, p. 191).  

Essa colocação pode ser uma das motivações, entre outras possíveis, para o 

conteúdo principal das redes sociais terem se restringido, praticamente, às fotos e aos 

vídeos de uma vida extremamente regada a bens materiais que a maioria das pessoas 

compartilha. Podemos afirmar que na Sociedade de Consumo Contemporânea, os 

indivíduos têm a necessidade da visibilidade. Sendo assim, as viagens de férias ou 

pequenos passeios acabam se tornando um reality show exclusivo, com fotos, vídeos e 

informações que descrevam minuciosamente cada instante muito bem vivido ou muito 

bem filmado. Em muitos casos, as pessoas já viajam pensando nas fotos que irão tirar 

para postar no Facebook ou Instagram. Portanto, nota-se que, estamos vivendo em uma 

sociedade da espetacularização do eu. Um eu moldado por regras rígidas de um ideal de 

beleza e uma obrigação de felicidade eminentemente visível ditada, atualmente, por 

grandes conglomerados de moda e comunicação. Desse modo, Sibília (2008, p. 268) 

chama atenção acerca das “relações que se mercantilizam ao ser mediadas por imagens; 

bem como a passagem do ser para o ter, e deste último para o parecer, [...], o triunfo de 

um modo de vida inteiramente baseado nas aparências e a transformação de tudo em 

mercadorias”.  

 Sibília (2008) destaca que Benjamin advertira em seu ensaio intitulado 

Experiência e pobreza, que junto com as novas riquezas, emergia um novo tipo de 

miséria com o “monstruoso desenvolvimento da técnica”. Ainda de acordo com a 
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autora, “em consequência, a humanidade ingressou em uma nova barbárie, que segundo 

o filósofo exigiria dos homens uma prova de honradez: admitir e confessar a nossa 

própria pobreza”. (Ibid., p. 275). A partir dessa reflexão proposta pela pesquisadora 

argentina, é possível afirmar que, em tempos de virtualização e valorização estética 

exacerbada, a maioria das pessoas não tem coragem de expor a realidade das suas vidas 

e as próprias “fraquezas”. Deste modo, a internet potencializa a possibilidade de se 

sustentar aparências e uma vida idealizada.  

Apesar do cenário contemporâneo, a autora ressalta que “talvez, a verdadeira 

megalomania e a maior das excentricidades contemporâneas devam encontrar seu 

caminho nessa resistência aparentemente humilde às tiranias da exposição, que tudo 

deglutem para convertê-lo em espetáculo”. (Ibid., p. 276). Sibília (2008) ainda 

complementa dizendo que é necessário gerar curtos-circuitos que possibilitem abrir o 

campo do pensável e do possível, e assim criar novas formas de ser e estar no mundo. 

 Sendo assim, nota-se que o consumo não pode ser visto somente pelo viés 

negativo como Bauman propõe, pois de acordo com Tavares e Irving (2009, p. 27), para 

Bauman, além da perspectiva pós-moderna, “o consumo é tratado como fonte de 

individualização, segundo um olhar pessimista, e de desagregação social”. Diante disso, 

mesmo que nesta pesquisa tenha se partido da visão de Bauman (1999; 2001; 2008) 

para refletir sobre a Sociedade de Consumo Contemporânea, também traremos outras 

perspectivas sobre o assunto para aprofundarmos tal entendimento. Desse modo, 

segundo uma perspectiva sociológica, para Campbell (2012, p.54), “a atividade de 

comprar não é só um meio pelo qual as pessoas descobrem quem elas são, como fornece 

a elas a comprovação básica de sua existência”. Como indica Tavares e Irving (2009), 

Campbell, na obra A Ética Romântica e o Espírito do Consumismo Moderno, considera 

o consumo moderno como um processo pelo qual os indivíduos conseguem resolver 

questões complexas como a identidade, por meio de “parâmetros que enxergam quem 

‘verdadeiramente’ são, através do olhar, no qual os ‘eus’ são definidos pelos gostos e 

preferências pessoais, e o consumo ajuda a refletir esse reconhecimento” (Ibid., p. 27).  

Nesse sentido, a trajetória percorrida por Campbell aponta para duas premissas 

distintas. A primeira é a de que o romantismo é um dos ingredientes na formação da 

sociedade de consumo moderna, e a segunda é que o consumo moderno é resultado de 

uma mudança na origem das fontes de prazer. Para Cambpell (apud TAVARES e 

IRVING, 2009, p. 27), a sociedade de consumo moderna é marcada pela insaciabilidade 

dos consumidores, por meio do imaginário, no qual os produtos tendem a não satisfazer 

totalmente os sujeitos. “Essa insaciabilidade é marcada, conforme Campbell, pela 
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alteração no padrão de gratificação dos indivíduos – à época do século XVII –, 

passando do Hedonismo tradicional para o Hedonismo Moderno” (Ibid., p. 27). 

Enquanto o Hedonismo tradicional se caracteriza pelo prazer advindo das sensações, 

fruto dos estímulos exteriores, no Hedonismo moderno, as sensações dão lugar às 

emoções, “ao sonho autoelusivo, onde o indivíduo é o artista da sua própria imaginação, 

na busca individual do prazer, tendo o controle de imaginar, desejar e fantasiar por si 

próprio” (Ibid., p. 27).  

Desse modo, de acordo com Campbell, o consumo não é apenas voltado para o 

produto em si, mas na busca de um prazer imaginativo resultante da imagem que o 

produto gera. Essa linha de pensamento de Campbell é bem parecida com o que 

Lipovetsky (2007, p. 45), entende por consumo emocional, “[...] processos que 

permitem fazer com que os consumidores vivam experiências afetivas, imaginárias e 

sensoriais”. Para o filósofo francês, o consumo emocional surge quando o ato de 

compra deixa de ser comandado pela preocupação com o olhar do outro e passa para 

uma lógica “desinstitucionalizada e intimizada” centrada na busca das sensações e do 

maior bem-estar subjetivo. Partindo desse olhar, na sociedade de consumo 

contemporânea, não se vende apenas um produto, mas um conceito e um estilo de vida 

associados à marca, por isso, a construção da identidade da marca se torna o objetivo do 

trabalho de comunicação das empresas. Dessa maneira, como indica o autor, não é mais 

tanto a imagem social e a sua visibilidade que importam, é o imaginário da marca; 

“quanto menos há valor de status no consumo, mais cresce o poder de orientação do 

valor imaterial das marcas” (Ibid., p. 47).   

É importante assinalar que o conceito de consumo emocional não exclui a 

concepção de consumo por prestações simbólicas. As duas lógicas coexistem, ainda 

mais em um cenário contemporâneo dominado pelas redes sociotécnicas, onde a maioria 

dos internautas compartilha apenas uma fração da sua vida como se fosse a totalidade 

ou ainda criam uma vida idealizada a fim de transmitir um contexto perfeito aos olhos 

dos demais, ou seja, uma verdadeira espetacularização do eu com o intuito de aprovação 

e “admiração”, como já mencionado anteriormente. Contudo, na visão de Lipovetsky 

(2007), “não é mais tanto o desejo de reconhecimento social que serve de base ao 

tropismo em direção às marcas superiores quanto o prazer narcísico de sentir uma 

distância em relação à maioria, beneficiando-se de uma imagem positiva de si para si” 

(Ibid., p. 47). Para o autor, os prazeres elitistas não desapareceram, apenas foram 

reestruturados pelo sentido subjetivo do neoindividualismo.  
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E não só isso. Conforme aponta o filósofo francês, a compra de um produto de 

marca não é meramente uma manifestação do hedonismo individual, mas também uma 

resposta que visa satisfazer às novas incertezas fruto da multiplicação de referenciais. 

Como nas épocas anteriores, existiam referenciais e culturas de classes sólidas e 

fortemente hierarquizadas, os sujeitos sabiam exatamente o que esperar quanto ao 

consumo e às regras “impostas”. Entretanto, “quanto menos os estilos de vida são 

comandados pela ordem social e pelos sentimentos de inclusão de classe, mais se 

impõem o poder do mercado e a lógica das marcas” (Ibid., p.50). Desse modo, vemos 

como o processo da globalização tem criado a ambiência perfeita e fomentado o valor 

imaterial das marcas. Essa lógica capitalista atual que coloca os valores simbólicos de 

uma marca, através do valor agregado e consubstanciado na força da logomarca, faz 

com que o indivíduo também esteja em uma urgência de estar sempre na moda a partir 

do uso das diferentes versões da mesma marca. Diante disso, é interessante notar que 

mesmo esse processo do consumo emocional pode levar as pessoas a uma prática do 

consumo pelo consumo, esvaziada de qualquer reflexão crítica, isto é, ao consumismo. 

“É sobre um fundo de desorientação e de ansiedade crescente do hiperconsumidor que 

se destaca o sucesso das marcas” (Ibid., p.50).  

Essa ansiedade está de igual modo presente no gosto dos jovens adolescentes 

pela marca. Para Lipovetsky (2007), ao mesmo tempo em que a marca permite 

diferenciar ou classificar os grupos sociais, as mesmas também estão ligadas à cultura 

democrática, pois “ostentar um logotipo, para um jovem, não é tanto querer alçar-se 

acima dos outros quanto não parecer menos que os outros” (Ibid., p.50). De acordo com 

o autor, o imaginário da igualdade democrática, adquirido por meio da marca, faz com 

que as pessoas se recusem a ter uma imagem de si marcada pela inferioridade 

desvalorizadora. Em função disso, segundo Lipovetsky (2007), “sem dúvida, é por isso 

que a sensibilidade às marcas é exibida tão ostensivamente nos meios desfavorecidos” 

(Ibid., 50), porque uma marca apreciada faz com que os jovens saiam da impessoalidade 

e também possam participar dos jogos da moda, da juventude e do consumo. Ou seja, 

um verdadeiro bilhete de entrada para o mundo da moda, através da apropriação pessoal 

da marca. Em síntese, sob o ponto de vista do filósofo francês, “À hora do 

hiperconsumo, é preciso apreender esse fenômenos como umas das manifestações do 

individualismo igualitário que conseguiu estender as suas exigências até o universo 

imaginário dos jovens” (Ibid., p. 51).  

Sendo assim, além dessa perspectiva mais sociológica, mas na mesma linha 

“democrática”, também destacamos o consumo sob uma perspectiva antropológica e 



54 
 

positiva. Nesse sentido, tal ação pode gerar uma integração comunicativa na sociedade 

apesar da notável divisão de classes existente. Diante dessa concepção, é perceptível 

que existe uma comunicação mesmo que superficial entre os diferentes grupos sociais, o 

que permite aos indivíduos o acesso às diversas informações e pensamentos emitidos. 

Logo, é possível percebermos os dois lados do consumo, a integração por meio da 

massificação e da facilidade de acesso à tecnologia, e a hierarquização.  

García Canclini (1991) […] vai afirmar que as necessidades que 
surgem na relação sujeito-objeto são um produto social. Da mesma 

forma que para Marx os bens existem pelo seu valor de troca, García 

Canclini sustenta que também está presente um valor simbólico, que 

responde “segundo as leis do lucro e da divisão das sociedades em 
classes” (García Canclini, 1991) e que o consumo responde a outras 

racionalidades além das econômicas. A racionalidade integrativa e 

comunicativa de uma sociedade também se constrói no consumo; 
portanto, o consumo não é só um instrumento que funciona como 

divisor dos membros que conformam uma sociedade (como afirmava 

Bourdieu). (ANDRADE et al, 2006, p. 191).  

 Na perspectiva de Canclíni (1999), o consumo é muito mais complexo que o 

senso comum tenta denominar, pois tal ação não se constitui como a relação entre meios 

manipuladores e dóceis audiências. Segundo o autor, a hegemonia cultural não se 

realiza mediante ações verticais, onde os dominadores capturariam facilmente os 

receptores, visto que entre um e outro se reconhecem mediares como a família, amigos, 

o bairro, os colegas de trabalho e até mesmo o consumo. Desse modo, para Canclíni 

(1999, p.76), “a comunicação não é eficaz se não inclui também interações de 

colaboração e transação entre uns e outros”. Portanto, para o autor, “o consumo é o 

conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos os 

produtos” (Ibid., p. 77). Sob esse ângulo, o consumo seria mais que um exercício de 

gostos, caprichos e compras irrefletidas, seria um espaço de interação, onde os 

emissores têm por obrigação se justificar racionalmente, pois os destinatários não são 

figuras passivas e alienadas. Como afirma o antropólogo argentino, “consumir é 

participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos modos 

de usá-lo” (Ibid., p. 77). Dessa maneira, o consumo se torna um veículo de inclusão 

social, mas não de uma inclusão massificadora e aniquiladora; a inclusão defendida por 

Canclíni define-se em cidadania, em voz ativa, posicionamento social diante das trocas 

culturais.  

  O autor ainda destaca a compreensão do consumo como lugar de diferenciação 

e distinção entre classes e grupos, mediante as reflexões teóricas de Bourdieu, Arjun 

Appadurai e Stuart Ewen. Essa linha de interpretação entende o consumo como 

mecanismo de distinção simbólica, uma vez que “a lógica que rege a apropriação dos 
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bens enquanto objetos de distinção não é a da satisfação de necessidades, mas sim a da 

escassez desses bens e da impossibilidade de que outros os possuam” (Ibid., p.80). Para 

o antropólogo, mesmo que certos bens sejam para poucos, os seus sentidos são 

partilhados por todos, uma vez que só propiciam diferenciação conforme são 

reconhecíveis. E é fundamentado nesse aspecto que Canclíni (1999) afirma que no 

consumo são construídas partes da racionalidade integrativa e comunicativa dos seres 

humanos.  

A partir desse ponto de vista, percebe-se que a cultura do consumo, na visão do 

pesquisador argentino, parece ser capaz de libertar os indivíduos das amarras da 

individualidade e da exclusão social. Citando Appadurai (1991), Canclíni (1999, p.84) 

nega que o consumo seja “privado, atomizado e passivo”, prefere entendê-lo como 

vinculado ao social, onde os setores hegemônicos funcionam como funil, “a partir do 

qual vão sendo selecionadas as ofertas exteriores e fornecidos modelos político-culturais 

para administrar as tensões entre o próprio e o alheio”. Apesar de o autor afirmar que o 

consumo oferece a condição de cidadão, o que se nota é um avanço do sistema 

neoliberal que dá uma aparente sensação de pertença, mas que, na realidade, enfraquece 

a capacidade crítica do sujeito sobre os seus direitos. Por exemplo, o cidadão consegue 

comprar um celular, mas em contrapartida, não tem acesso a uma saúde pública de 

qualidade, à escola, à casa própria e outros direitos básicos. E essa premissa se confirma 

diante da seguinte passagem:  

O modo como se planifica a distribuição dos bens depende das 

grandes estruturas de administração do capital. Ao se organizar para 

prover alimento, habitação, transporte e diversão aos membros de uma 
sociedade, o sistema econômico ‘pensa’ como reproduzir a força de 

trabalho e aumentar a lucratividade dos produtos. Podemos não estar 

de acordo com a estratégia, com a seleção de quem consumirá mais ou 
menos, mas é inegável que as ofertas de bens e indução publicitária de 

sua compra não são atos arbitrários (Ibid., p. 77).  

De fato, as ofertas de bens e a indução publicitária não são arbitrárias, mas são 

coercitivas, sedutoras, repletas de discursos emocionais e distinções simbólicas. Apesar 

de Canclíni (1999) defender que muitas das perguntas dos indivíduos encontram mais 

respostas através do consumo que na participação democrática de luta política, não 

podemos reduzir a democracia ao consumo, ou mesmo esvaziar as lutas políticas e 

sociais em função da apropriação de bens ou ainda acreditar que todas as políticas 

neoliberais sejam a solução para os males do Planeta, uma vez que as consequências 

econômicas do neoliberalismo têm sido as mesmas em todos os lugares: “um enorme 

crescimento da desigualdade econômica e social, um aumento marcante da pobreza 
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absoluta entre as nações e povos mais atrasados do mundo, um meio ambiente global 

catastrófico [...], e uma bonança sem precedentes para os ricos” (CHOMSKY, 2002, p. 

8). De acordo com Chomsky (2002), os defensores da ordem neoliberal garantem que a 

prosperidade chegará inevitavelmente aos setores mais amplos da população, e que o 

sistema se apresenta como solução em um cenário sem alternativas econômicas e/ou 

políticas. Nota-se que essa perspectiva apontada por Chomsky (2002) é a “defendida” 

por Canclíni (1999).  

Sendo assim, temos duas possíveis leituras sobre Canclíni (1999) e duas 

perspectivas sobre o consumo. Dessa maneira, destaca-se que o consumo não é um ato 

que se encerra em si, consumindo o indivíduo deseja construir uma imagem de si 

perante a sociedade. Além disso, tal ação é um instrumento que dá voz a grupos 

marginalizados e oferece possibilidades de resgate social. No entanto, muitas vezes, 

para atingir os objetivos propostos de integração, é necessário colocar em pauta novas 

práticas de consumo, como o consumo consciente. Ao longo do trabalho, voltaremos a 

falar sobre essas novas possibilidades de consumo. Contudo, os benefícios prometidos 

pela nova modernidade, que seria o de democratizar o consumo de bens e produtos, 

tornando-os acessíveis a todos, ou quase todos, ultrapassa essa ideia e inaugura o que o 

Lipovetsky (2007) chama de:  

milagre de consumo, que dá origem a um poder de compra 
discricionário em camadas sociais cada vez mais vastas, que podem 

encarar com confiança a melhoria permanente de seu meio de 

existência; ela difundiu o crédito e permitiu que a maioria se libertasse 
da urgência da necessidade estrita. Pela primeira vez, as massas têm 

acesso a uma demanda material mais psicologizada e mais 

individualizada, a um modo de vida (bens duráveis, lazeres, férias, 

moda) antigamente associado às elites sociais (Ibid., p. 32).  

A maior possibilidade de acesso aos bens de consumo se iniciou a partir dos 

anos 1950, tendo como pano de fundo o fordismo e o processo de aperfeiçoamento da 

democratização de acesso aos bens duráveis, através da difusão do crédito, motivada 

pela televisão, e pelo fato de existirem camadas sociais cada vez mais vastas 

consumindo, inaugurando, como indica Lipovetsky (2007), a fase II do ciclo de 

consumo de massa. Ressalta-se que esse período apresenta certa particularidade na visão 

do autor, uma vez que apresenta uma demanda de consumo mais psicologizada e 

individualizada, fenômeno que começa nessa fase e se transformará até chegar a fase 

III, do consumo emocional, como já explicitado anteriormente. Apesar dessa maior 

democratização do consumo de massa, a produção e distribuição em massa e o aumento 

da linha de crédito a várias classes sociais sem o devido acompanhamento de uma 
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educação financeira aliada ao discurso do consumismo fez com que o endividamento 

crescesse.  

Segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC Brasil
23

 de janeiro de 

2019, um total de 62,08 milhões de consumidores estão negativados. Esse número 

equivale a algo como 40,2% da população adulta. Para fins de comparação, em 2014 o 

SPC Brasil destacava 55 milhões de brasileiros inadimplentes. Um crescimento 

significativo em cinco anos. De acordo com a pesquisa atual (2019), no Sudeste, região 

que abriga a maior fatia da população, o número de negativados chegou a 26,45 

milhões, ou 39,7% da população adulta local. No que tange a faixa etária, o destaque é 

entre a população de 30 a 39 anos. Nessa faixa, mais da metade (51,1%) está com 

restrição no nome, o que equivale a 17,61 milhões de pessoas. Entre os mais jovens, 

com idade entre 18 a 24 anos, a proporção cai para 16,8%. Como aponta a 

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)
24

, o cartão de 

crédito foi mencionado como a principal fonte de dívidas dos brasileiros (78,4%), 

seguido por carnês (14%) e financiamento de carro (9,7%).  

Por fim, um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 

(CNDL)
25

 e do SPC Brasil feito em parceria com o Banco Central do Brasil, revela que 

cresceu o número de brasileiros que acompanham e analisam seus ganhos e gastos, de 

55% em 2017 para 63% ao final de 2018. No entanto, só 56% dos que fazem controle, 

planejam gastos do mês com antecedência. Diante desse cenário, uma das conclusões do 

levantamento aponta que não é apenas a falta de conhecimento que impede o brasileiro 

de colocar a vida financeira em ordem, mas principalmente o consumo não planejado.  

E é nessa perspectiva do consumo não planejado, muitas vezes, trabalhado com 

o discurso do consumismo atrelado às questões de aprovação social e/ou por meio do 

consumo emocional que a publicidade vem atuando com frequência. Normalmente, a 

publicidade e a mídia, de uma forma geral, fazem uso desses artifícios para atrelar os 

bens materiais a valores que estão além das funcionalidades dos produtos. Nessa 

conjuntura, tendem a se considerar como felizes e atraentes os sujeitos que consomem o 

                                                             
23 Ver mais em: Inadimplência de pessoas físicas – CNDL/SPC Brasil. Disponível em: 

<file:///C:/Users/Cliente/Downloads/An%C3%A1lise-1.pdf>. Acesso em: 09 mai. 2019.  

24 Ver mais em: Brasileiros começam 2019 mais endividados e inadimplentes, diz CNC. Disponível em: 
<https://exame.abril.com.br/economia/brasileiros-comecam-2019-mais-endividados-e-inadimplentes-diz-

cnc/>. Acesso: 09 mai. 2019.  

25 Mais em: Cresce para 63 % o número de consumidores que controlam suas finanças, diz CNDL/SPC 

Brasil e Banco Central. Disponível em: <https://site.cndl.org.br/cresce-para-63-o-numero-de-

consumidores-que-controlam-suas-financas-revelam-cndlspc-brasil-e-banco-central/>. Acesso em: 09 

mai. 2019.  

file:///C:/Users/Cliente/Downloads/Análise-1.pdf
https://exame.abril.com.br/economia/brasileiros-comecam-2019-mais-endividados-e-inadimplentes-diz-cnc/
https://exame.abril.com.br/economia/brasileiros-comecam-2019-mais-endividados-e-inadimplentes-diz-cnc/
https://site.cndl.org.br/cresce-para-63-o-numero-de-consumidores-que-controlam-suas-financas-revelam-cndlspc-brasil-e-banco-central/
https://site.cndl.org.br/cresce-para-63-o-numero-de-consumidores-que-controlam-suas-financas-revelam-cndlspc-brasil-e-banco-central/
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que está em evidência na sociedade, pois independente se você consome para a 

aprovação alheia ou por uma lógica subjetiva do neoindividualismo, de qualquer 

maneira, é preciso fazer uma escolha, uma vez que é impossível viver em uma 

Sociedade de Consumo sem fazer escolhas relacionadas ao consumo, pois de modo 

geral, tal ação está relacionada à felicidade. Assim, o que ocorre com as pessoas que se 

sentem excluídas socialmente por que não possuem determinados bens materiais ou 

imateriais?  

De acordo com Bragaglia e Bastos (2017, p. 265), “Essa possibilidade de 

exclusão é ainda mais presente no cenário do hiperconsumo, onde ocorre a 

supervalorização dos bens, assim como também é seu reflexo”. E é nessa perspectiva 

que, principalmente, a publicidade e a mídia atuam influenciando os indivíduos a 

gastarem o que ainda não possuem para comprarem bens que estão atrelados à 

aprovação social, visto que, com o ato de consumir, eles poderiam sair do “lugar” de 

exclusão ou da invisibilidade. “[...] quando faltam as outras vias do reconhecimento 

social, ‘torrar a grana’ e consumir impõem-se como finalidades preeminentes” 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 191).  

Logo, vemos que na Sociedade de Consumo Contemporânea o consumo pode 

“integrar”, mas também pode segregar, demarcando ainda mais as linhas que separam as 

classes economicamente favorecidas das desfavorecidas. Como diz Bauman (1999, p. 

25), “em vez de homogeneizar a condição humana, a anulação tecnológica das 

distâncias temporais/espaciais tende a polarizá-la”. Somado a este fato, é nesse cenário 

que o neoliberalismo ganha espaço, Chomsky (2002) denomina esse sistema como o 

“capitalismo sem luvas”, uma vez que as forças empresariais do nosso tempo tratam de 

normatizar o seu poder político em todas as frentes possíveis e imagináveis, razão pela 

qual fica cada vez mais difícil contestá-las, “tornando complicada [...] a simples 

existência de forças extramercado, não-comerciais e democráticas” (Idem, p. 9). E é 

justamente nessa opressão de forças extramercado que o neoliberalismo opera, não só 

no âmbito econômico, mas também no político e cultural. Como diz Chomsky (2002, 

p.9), “O neoliberalismo funciona melhor num ambiente de democracia eleitoral formal, 

mas no qual a população é afastada da informação, do acesso e dos fóruns públicos 

indispensáveis a uma participação significativa na tomada de decisões”. Esse fato 

explica boa parte dos porquês muitas das consequências socioambientais desse processo 

não são conhecidas pelo grande público. É interesse das forças empresariais manter a 

população na “ignorância” para que eles possam fortalecer e expandir as estruturas dos 

seus impérios. Sendo assim, na ânsia por maiores lucros, tudo se mercantiliza e grandes 
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atrocidades e crimes são cometidos contra quem não podem se defender. Portanto, 

constatamos que uma parte intrínseca da globalização e do sistema neoliberal é a 

progressiva segregação espacial e informacional que envolve um mundo de separação e 

exclusão na esfera geográfica, social, cultural, econômica e política.  

1.3 - As consequências socioambientais da produção linear e do consumo 

exacerbado 

“Pra fazer uma calça jeans, a gente gasta dez mil 

litros de água. Diariamente toneladas de sobras de 

tecidos são jogadas fora. E muitas pessoas são 
exploradas no processo de produção desenfreada de 

roupas. [...] Dá pra ter estilo próprio sem prejudicar 

as pessoas e o planeta. O Roupa Livre conecta 
iniciativas e pessoas que buscam uma relação mais 

consciente, carinhosa e cuidadosa com o que 

vestem”.  (ROUPA LIVRE, 2019).
26 

Se a Revolução Industrial iniciou, a Globalização intensificou em níveis globais, 

um processo de produção que explora a matéria-prima, produz os bens e depois os 

descarta sem se preocupar com os resíduos que não devem receber novos usos e, que 

acabam se acumulando exponencialmente. Para dar conta de uma produção intensa, foi 

necessário criar hábitos de consumo fundamentados em uma cultura consumista. Para 

termos noção, segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (Abrelpe, 2017), cada brasileiro produz, em média, 378 kg de lixo 

ao ano. Além disso, a geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) foi de 78,4 milhões de 

toneladas em 2017, aumento de cerca de 1% em relação a 2016. A coleta regular atingiu 

91,2% do que foi gerado: 71,6 milhões de toneladas. Isso significa que 6,9 milhões não 

foram coletados pelos serviços municipais e tiveram destino desconhecido. O problema 

não acaba nessas 6,9 milhões de toneladas, uma vez que 40,9% do que é capturado pelo 

sistema de coleta regular é descartado de maneira inadequada, num total de 29 milhões 

de toneladas. Essa grande quantidade de lixo é enviada a lixões ou a aterros controlados, 

nome dado a lixões adaptados. Para Carlos Silva Filho, diretor da Abrelpe, o dado mais 

alarmante foi justamente o aumento da destinação inadequada de lixo no país. Houve 

crescimento de uso de lixões de 3% de 2016 para 2017, passando de 1.559 para 1.610 o 

número de cidades que fazem uso desse expediente para a destinação final.  

                                                             
26 Disponível em: <https://www.roupalivre.com.br/sobre>. Acesso em: 20 abr. 2019.  

https://www.roupalivre.com.br/sobre
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Figura 1: “Quantidade de municípios por tipo de disposição adotada”
27

.  

De acordo com Gama
28

 (2018), o dirigente da organizou afirmou que esses 

dados mostram que o país de forma geral não está se importando com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e nem com as penalidades impostas pela lei ambiental. 

Por lei, todos os lixões deveriam ter sido fechados em 2014, prazo dado pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. A destinação em lixões gera impactos não só para o meio 

ambiente, mas também para a saúde das pessoas que ali trabalham, pois a contaminação 

devido aos gases liberados pelos lixões geram intoxicações.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: “Os lixões ainda são uma realidade no Brasil. Arquivo/Agência Brasil”
29

. 

Ademais, a nossa irresponsabilidade de descarte vai além, segundo o Movimento 

Menos 1 Lixo
30

 (2019), são mais de 8 milhões de toneladas de plásticos que 

descartamos nos oceanos todos os anos, afetando a existências de milhares de espécies 

marinhas e inclusive, fazendo parte do prato das pessoas que se alimentam de peixes e 

                                                             
27  Disponível em: <http://abrelpe.org.br/panorama/>. Acesso em: 10 mai. 2019.  

28 Ver mais em: “Brasil produz mais lixo, mas não avança em coleta seletiva”. Disponível em: 

<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/brasil-produz-mais-lixo-mas-nao-avanca-em-coleta-

seletiva.shtml>. Acesso em: 10 mai. 2019.  

29 Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-09/lixoes-continuam-crescer-no-

brasil-mostra-levantamento>. Acesso em: 10 mai. 2019.   

30 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BxSj-vUFsdQ/>. Acesso em: 10 mai. 2019. 

http://abrelpe.org.br/panorama/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/brasil-produz-mais-lixo-mas-nao-avanca-em-coleta-seletiva.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/brasil-produz-mais-lixo-mas-nao-avanca-em-coleta-seletiva.shtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-09/lixoes-continuam-crescer-no-brasil-mostra-levantamento
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-09/lixoes-continuam-crescer-no-brasil-mostra-levantamento
https://www.instagram.com/p/BxSj-vUFsdQ/
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frutos do mar. Como consequência desse consumo desenfreado, a maioria dos 

brasileiros também não se atenta para a correta utilização da água. Segundo 

Levantamento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, do Ministério 

das Cidades, o brasileiro consome de forma direta, em média, 154 litros de água por dia. 

Ao passo que a Organização das Nações Unidas (ONU) considera necessário um total 

de 110 litros diários por pessoa. Entretanto, para avaliar o real consumo de água, esses 

números não são o bastante. Isso porque a água está presente no processo de produção 

de vários itens da nossa rotina como açúcar, chocolate, tecidos e carne. Assim, essa 

proporção geral de consumo da água é feita através do conceito de água virtual. Essa 

teoria de 1993 é do britânico Tony Allan e “trata-se de uma definição simples, segundo 

a qual o volume de água utilizado na produção de qualquer bem ou produto, seja de 

origem animal, vegetal ou mineral, é considerado água virtual.”
31

 Logo, o consumo de 

água para necessidades básicas somado ao consumo da água virtual é um impacto 

significativo para o Planeta.  

Nessa conjuntura, destaca-se que após avaliar a agenda do painel que reuniu 11 

líderes mundiais em março de 2018, o secretário-geral da ONU António Guterres 

alertou para a urgência de se atentar para formas de minimizar a crise da falta de água. 

O documento intitulado “Faça cada gota contar: uma agenda de ação pela água” chama 

a atenção não só para os resultados das formas errôneas de consumo da água, mas 

também enfatiza as futuras consequências para a humanidade. De acordo como o 

Guterres:  

“as recomendações do painel podem ajudar a proteger os recursos 

hídricos e tornar a água potável e condições sanitárias uma realidade 

para todos”. O documento alerta que 700 milhões de pessoas em todo 
o mundo correm risco de serem deslocadas devido à falta de água até 

2030. [...] Em todo o planeta, 40% das pessoas são afetadas por falta 

de água e mais de 2 bilhões de pessoas bebem água insegura para 

consumo e 4,5 bilhões não têm acesso a serviços sanitários.” 
(OTTOBONI, 2018).

32  

 Esse cenário é alarmante, ainda mais quando se leva em consideração os gastos 

industriais de água. Segundo o site da Revista Encontro
33

 (2018), o avanço da 

                                                             
31 Ver mais em: “Conceito de água virtual aumenta alerta sobre escassez”. Disponível em: 

<http://noticias.terra.com.br/ciencia/conceito-de-agua-virtual-aumenta-alerta-

sobreescassez,e6b41d40b8d6d310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html.>. Acesso em: 10 mai. 2019.  

32 Ver mais em: “Documento da ONU alerta para escassez de agua”. Disponível em: 

<http://envolverde.cartacapital.com.br/documento-da-onu-alerta-para-escassez-de-agua/>. Acesso em: 20 

abr. 2019.  

33 Ver mais em: “Brasileiro gasta mais água do que o recomendado pela ONU”. Disponível em: 

<https://www.revistaencontro.com.br/canal/atualidades/2018/03/brasileiro-gasta-mais-agua-do-que-o-

recomendado-pela-onu.html>. Acesso em: 10 mai. 2019.  

http://noticias.terra.com.br/ciencia/conceito-de-agua-virtual-aumenta-alerta-sobreescassez,e6b41d40b8d6d310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/ciencia/conceito-de-agua-virtual-aumenta-alerta-sobreescassez,e6b41d40b8d6d310VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://envolverde.cartacapital.com.br/documento-da-onu-alerta-para-escassez-de-agua/
https://www.revistaencontro.com.br/canal/atualidades/2018/03/brasileiro-gasta-mais-agua-do-que-o-recomendado-pela-onu.html
https://www.revistaencontro.com.br/canal/atualidades/2018/03/brasileiro-gasta-mais-agua-do-que-o-recomendado-pela-onu.html
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agroindústria e da pecuária coloca o gado no centro das atenções, pois a produção de um 

quilo de carne bovina precisa, em média, de 15.000 litros de água, informações da 

organização internacional Water Footprint. Como aponta a Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), o setor agropecuário é o que, em 

média, mais utiliza recursos hídricos. No ano de 2006, cerca de 70% da água foram 

destinadas para a agropecuária, 20% para o setor industrial e 10% para residências. 

Outro setor industrial que gasta muita água é a indústria têxtil. De acordo com vários 

institutos de pesquisa, para produzir uma única calça jeans se gastam, em média, de 3 a 

10 mil litros de água.  

Além da problemática referente à água, quando se trata da indústria têxtil é 

preciso acender um sinal de alerta, pois segundo o documentário “The True Cost”
34

, 

essa indústria é a 2º mais poluente da Terra, perdendo apenas para a indústria do 

Petróleo. Entretanto, essa última afirmação é questionável, pois de acordo com o Pulse 

of the Fashion Industry
35

 (Pulso da indústria da moda, 2017), a indústria da 

moda é altamente fragmentada, com milhares de atores envolvidos e um 

conjunto de produção e fornecimento extremamente complexo. Assim, há uma 

falta de dados confiáveis e comprovados cientificamente para certificar a ação. 

Um fato a ser considerado é que a indústria fashion engloba outros segmentos 

industriais. Por exemplo, o algodão é um produto agrícola
36

. Parte da jornada de roupas 

é transportada por meios rodoviários. As fábricas são abastecidas pela eletricidade 

(comumente, provenientes de fontes como geradores de carvão e diesel). O poliéster é 

confeccionado com o plástico, que é um produto de petróleo, e o couro é um subproduto 

do gado. Diante de tais questões, entende-se o porquê da dificuldade em mensurar todas 

as consequências reais da moda. E no que tange às consequências desse setor, é 

premente analisarmos também os prejuízos humanos dessa indústria.  

                                                             
34 Ver mais em: “The True Cost”. Disponível em: <https://www.netflix.com/br/title/80045667>. Acesso 

em: 10 mai. 2019.  

35 Ver mais em: “Pulse of the Fashion Industry 2017”. Disponível em: 

<https://static1.squarespace.com/static/5810348d59cc68e529b7d9ba/t/596454f715d5db35061ea63e/1499

747644232/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2019.   
36 O algodão transgênico e não orgânico pode gerar danos irreversíveis ao meio ambiente. O cultivo de 

plantas transgênicas em larga escala pode provocar a disseminação de transgenes. A ameaça à 

biodiversidade, como consequência da liberação desses organismos no meio ambiente, decorre das 
propriedades específicas de cada transgene. Segundo o site do Ministério do Meio Ambiente, a inserção 

de uma variedade transgênica em uma comunidade de plantas pode proporcionar vários efeitos 

indesejáveis, como a geração de super plantas daninhas ou super pragas que demandam maior quantidade 

de inseticidas e pesticidas que contaminam ainda mais o meio ambiente com a liberação de gases tóxicos 

que ainda prejudicam a saúde dos agricultores. Ver mais sobre o assunto em: “Riscos”. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/informma/item/7511-riscos.html>. Acesso em: 19 mai. 2019.  

https://www.netflix.com/br/title/80045667
https://static1.squarespace.com/static/5810348d59cc68e529b7d9ba/t/596454f715d5db35061ea63e/1499747644232/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5810348d59cc68e529b7d9ba/t/596454f715d5db35061ea63e/1499747644232/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
http://www.mma.gov.br/informma/item/7511-riscos.html
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As denúncias mais recorrentes sobre escravidão moderna estão relacionadas à 

indústria da moda. A globalização possibilitou às marcas o barateamento do custo de 

produção; as grandes empresas fashions mundiais representam “o topo da cadeia de 

valor”, onde todas as suas coleções são pensadas e desenvolvidas para quem pode pagar 

por elas, entretanto, a sua produção, em grande parte, é realizada em países 

subdesenvolvidos, com alta taxa de pobreza e sem leis rígidas que amparem os 

trabalhadores. Em outras palavras, ressalta-se que a maior parte das peças do sistema 

fast fashion é produzida em países como Índia, Bangladesh e Paquistão à custa da 

exploração da mão-de-obra local. Além de serem mal remunerados, os trabalhadores 

possuem ambientes de trabalho, chamados de “sweatshops”, totalmente inadequados e 

com riscos iminentes em suas estruturas. Um exemplo emblemático sobre o trabalho 

escravo na moda é a tragédia ocorrida em Bangladesh, no qual o prédio onde 

funcionavam fábricas têxtis desabou, deixando mais de 1.000 pessoas mortas e cerca de 

2.500 feridos.  

Segundo Rego
37

 (2019), o Rana Plaza foi construído em 2008, originalmente 

com cinco andares e posteriormente aumentado para oito, contudo, essa construção 

violava ostensivamente as regras de construção. Por exemplo, parte do edifício foi 

assentada sobre um antigo lago, os materiais eram de péssima qualidade e a construção 

nunca havia sido adaptada para uso industrial, o que se fazia fundamental, pois a 

instalação de fábricas envolve cargas e vibrações elevadas. O jornalista ainda ressalta 

que até os próprios terrenos onde o Rana Plaza funciona havia sido adquirido de forma 

fraudulenta. No edifício, funcionavam nos primeiros andares, várias lojas e um banco e, 

do terceiro ao oitavo andar, fábricas de roupas que empregavam cerca de 5000 

trabalhadores. No dia 23 de abril de 2013, devido a um problema na eletricidade, ouviu-

se uma enorme explosão e apareceram rachas em todo o prédio. Os trabalhadores, 

imediatamente, saíram assustados, e um engenheiro que, posteriormente, visitou o local, 

recomendou que o edifício fosse fechado. Entretanto, como enfatiza Rego (2019), o 

proprietário do edifício, usando da sua influência nos meios de comunicação locais, 

exigiu que as fábricas e as creches associadas às fábricas funcionassem. Ademais, os 

empregadores ameaçaram despedir e não pagar os salários atrasados, uma forma de 

coerção muito comum em Bangladesh, se os trabalhadores não comparecessem. O 

resultado dessa pressão coercitiva foi que às nove horas da manhã, o prédio desabou. 

                                                             
37 Ver mais em: “A tragédia de Rana Plaza revisitada”. Disponível em: 

<https://www.publico.pt/2019/04/25/mundo/opiniao/tragedia-rana-plaza-revisitada-1870316>. Acesso 

em: 13 out. 2019.  

https://www.publico.pt/2019/04/25/mundo/opiniao/tragedia-rana-plaza-revisitada-1870316
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De acordo com Caleiro
38

 (2018), entre as marcas que eram compradoras da 

indústria têxtil de Bangladesh, destacam-se globais do varejo como H&M, Walmart e 

Gap. Sites como a BBC Brasil
39

 (2018) colocaram a Primark como um dos principais 

clientes, e a página de notícias do Instituto Humanitas Unisinos
40

 (2013) sublinha que a 

Benetton era um dos mais novos clientes na New Wave Style, uma das fábricas que 

funcionavam no edifício Rana Plaza. Como indica o Instituto Humanitas Unisinos 

(2013), no início, a Benetton negou qualquer vínculo com a empresa. E a postura dessa 

rede varejista traduz justamente a complexidade da cadeia global de fornecedores, no 

qual as marcas montam amplas redes de terceirizados e intermediários para produzir 

suas roupas e tentar obter alguma vantagem sobre os seus concorrentes. Logo quando 

acontece uma tragédia como essa, fica difícil “encontrar” e mensurar todos os 

responsáveis.  

Em Bangladesh, como diz Rego (2019), os trabalhadores ganham pouco mais 

que o salário mínimo de 30 euros mensais. E grande parte dos trabalhadores dessas 

fábricas são mulheres (85 % segundo o documentário The True Cost) sem estudo, que 

residem em locais precários, onde muitas delas acabam precisando levar os seus filhos 

para o trabalho, por falta de creches suficientes associadas às fábricas. Esses problemas 

não são exclusivos de Bangladesh, mas esse país reserva algumas particularidades, 

como o baixo custo da mão-de-obra local e um governo que rejeita mobilizações e 

direitos trabalhistas, que o tornam preferido para a indústria têxtil. Não é à toa que, 

segundo Caleiro (2018), “Bangladesh é o segundo maior exportador de têxteis do 

planeta, depois da China. O país exportou US$ 28 bilhões em roupas em 2016, o 

equivalente a 80% das suas exportações. Cerca de 60% vão para a Europa e 18% para 

os Estados Unidos”. Diante desses dados, pode-se compreender como a globalização e o 

sistema neoliberal conseguem criar ambientes e arranjos propícios para que tragédias 

como do Rana Plaza ocorram.   

                                                             
38 Ver mais em: “5 anos após desabamento, o que mudou nas fábricas de Bangladesh?” Disponível em: 

<https://exame.abril.com.br/economia/5-anos-apos-desabamento-o-que-mudou-nas-fabricas-de-

bangladesh/>. Acesso em: 13 out. 2013.  

39 Mais em: “Desabamento em Bangladesh revela lado obscuro da indústria de roupas”. Disponível em: 

<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130428_bangladesh_tragedia_lado_obscuro>. 

Acesso em: 13 out. 2013.  

40 Mais em: “De Bangladesh às lojas, roupas baratas que custaram vidas”.  Disponível em: 

<http://www.ihu.unisinos.br/171-noticias/noticias-2013/519888-de-bangladesh-as-lojas-roupas-baratas-

que-custaram-vidas>. Acesso em: 13 out. 2013.  

https://exame.abril.com.br/economia/5-anos-apos-desabamento-o-que-mudou-nas-fabricas-de-bangladesh/
https://exame.abril.com.br/economia/5-anos-apos-desabamento-o-que-mudou-nas-fabricas-de-bangladesh/
https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/04/130428_bangladesh_tragedia_lado_obscuro
http://www.ihu.unisinos.br/171-noticias/noticias-2013/519888-de-bangladesh-as-lojas-roupas-baratas-que-custaram-vidas
http://www.ihu.unisinos.br/171-noticias/noticias-2013/519888-de-bangladesh-as-lojas-roupas-baratas-que-custaram-vidas
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Figura 3: “Colapso do Edifício Rana Plaza, em Bangladesh, no ano de 2013. (Wikimedia 
Commons/Reprodução)”

41
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: “Fotógrafa independente Taslima Akhter capturou 'O abraço final', imagem 

que mostra dois dos mais de mil mortos do desabamento em Bangladesh (abril/2013)”
42

.  

Depois do desabamento do edifício Rana Plaza, o movimento global Fashion 

Revolution foi criado e uma das premissas do seu manifesto é:  

Que a moda proporcione trabalho digno, do conceito à criação às 

passarelas. Que a moda não escravize, não coloque em perigo ou 
explore, não seja abusiva e não discrimine ninguém. Que a moda 

liberte tanto o trabalhador quanto o consumidor e os empodere para 

que defendam seus direitos. (Manifesto Fahion Revolution)
43

.  

                                                             
41  Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Desabamento_de_pr%C3%A9dio_em_Savar#/media/File:Dhaka_Savar_B
uilding_Collapse.jpg>. Acesso em: 10 mai. 2019.  

42 Disponível em: <Último Segundo - iG @ https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-04-24/colapso-

de-predio-em-bangladesh-completa-um-ano-sem-real-reparacao-para-vitimas.html>. Acesso em: 10 mai. 

2019.  

43 Mais em: “Manifesto”. Disponível em: <https://www.fashionrevolution.org/manifesto/>. Acesso em: 10 

mai. 2019.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Desabamento_de_prédio_em_Savar#/media/File:Dhaka_Savar_Building_Collapse.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desabamento_de_prédio_em_Savar#/media/File:Dhaka_Savar_Building_Collapse.jpg
https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-04-24/colapso-de-predio-em-bangladesh-completa-um-ano-sem-real-reparacao-para-vitimas.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-04-24/colapso-de-predio-em-bangladesh-completa-um-ano-sem-real-reparacao-para-vitimas.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2014-04-24/colapso-de-predio-em-bangladesh-completa-um-ano-sem-real-reparacao-para-vitimas.html
https://www.fashionrevolution.org/manifesto/
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Mesmo que a indústria da moda não seja o único agente responsável por todos 

os prejuízos ambientais e humanos causados por uma produção linear, como uma 

grande empregadora e fomentadora da prosperidade econômica em muitos países em 

desenvolvimento, como o Brasil, está bem posicionada para fazer mudanças e 

proporcionar melhorias sociais. Fazendo parte do cenário capitalista e como qualquer 

outra indústria, a moda vive sob a lógica da acumulação de lucros e da perpetuação do 

poder hegemônico, logo a sociedade, de maneira geral, é regida pela dinâmica dos 

grandes empresários, uma vez que são eles que apontam e dão sentido as direções 

fundamentais para o “desenvolvimento” do capital e manutenção do sistema neoliberal. 

No entanto, um dos direcionamentos que fundamenta esse estudo visa apontar 

alternativas possíveis para o consumo consciente e para uma produção mais sustentável.  

Nessa perspectiva, são inúmeros os exemplos de alternativas frente a uma 

cultura material baseada no descarte, mas não podemos deixar de mencionar as 

organizações que tem trabalhado em nível global em prol da paz, do meio ambiente e 

dos direitos humanos. A Organização das Nações Unidas
44

, ONU, foi criada em 1945, 

após o término da Segunda Guerra Mundial com a intenção de impedir outro conflito 

como aquele. Desde esse período vem trabalhando para manter a paz e segurança 

internacionais, com o propósito firmado em lutar pelos direitos fundamentais da 

humanidade. A ONU conta com 193 países membros, seis idiomas oficiais, entre eles o 

inglês, francês, espanhol, chinês, russo e árabe, e hoje em dia, a estrutura central da 

organização fica localizada em Nova York, com sedes também em Genebra (Suíça), 

Viena (Áustria) e Nairóbi (Quênia), além de escritórios estabelecidos em grande parte 

do mundo. Além disso, a ONU tem algumas agências, que cuidam de assuntos 

específicos e de suma importância global, como a ONU Meio Ambiente; FAO – ONU 

pela Alimentação e Agricultura; e mais recentemente foi lançada a aliança da ONU pela 

Moda sustentável como uma tentativa de criar um sistema circular para as cadeias 

têxteis sustentáveis.  

Além disso, a organização lançou em 2015 a Agenda 2030, que se constitui 

como um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade em prol de 

fortalecer a paz mundial, libertar a raça humana da pobreza e curar e proteger nosso 

Planeta. O plano conta com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 

metas que demonstram a escala e ambição dessa nova Agenda Universal. É importante 

frisar que a Agenda 2030 não se limita apenas a propor ODS, mas trata de igual modo 

                                                             
44 Ver mais em: “Conheça a ONU”. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/conheca/>. Acesso em: 11 

mai. 2019.  

https://nacoesunidas.org/conheca/
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dos meios de implementação que garantirão a concretização desses objetivos e de suas 

metas. Esse assunto será explorado com maior profundidade no capítulo dois, mas 

podemos notar como a temática dessa pesquisa e a escolha do corpus encontra-se 

alinhada com o projeto da ONU, principalmente, tendo em vista que dois dos 17 ODS 

falam justamente a respeito de trabalho decente e crescimento econômico e do consumo 

e produção responsáveis.  

Outra organização não governamental de destaque é o Greenpeace
45

. Essa 

organização também atua internacionalmente, mas com o foco em questões relacionadas 

à preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, com campanhas 

direcionadas às áreas de florestas (no Brasil, as atenções se voltam para a floresta 

Amazônica), clima, energia nuclear, substâncias tóxicas, agrotóxicos e outros assuntos 

de interesse direto do Planeta. Vale ressaltar que o Greenpeace foi criado em 1971 por 

um grupo de ecologistas, jornalistas e hippies que se reuniram para protestar contra os 

testes nucleares na costa do Alasca nos EUA em 1971. Embora o grupo não tenha 

chegado ao destino, pois foram presos pela guarda costeira americana e enviados de 

volta a Vancouver, não conseguindo impedir os Estados Unidos de detonarem a bomba, 

o protesto não foi em vão, uma vez que o Greenpeace virou manchete de jornais e a 

fama fez com que outros testes nucleares fossem suspensos em Amchitka, então 

santuário de pássaros. Com o mundo voltado para a guerra do Vietnã, o protesto causou 

comoção, e a ideia de que algumas pessoas podiam fazer a diferença por um Planeta 

mais pacífico e mais verde se tornou realidade. Arrebataram milhares de seguidores e 

criaram o embrião do que hoje é a maior organização ambientalista do mundo. 

Atualmente, a organização tem sede em Amsterdã, Holanda, e segundo Noronha 

(2012)
46

, o Greenpeace está presente em 42 países, incluindo o Brasil.  

Diante da conjuntura apresentada, é possível enxergar claramente a coexistência 

entre a Sociedade de Consumo Contemporânea e os movimentos de Consumo 

Consciente. Sendo assim, apesar da forte atuação da pedagogia cultural do poder 

hegemônico, novas práticas de produção e consumo têm sido amplamente criadas e 

disseminadas pela sociedade. Kellner (2010) afirma que os indivíduos podem resistir 

aos significados e mensagens dos meios considerados como “soberanos”, 

desenvolvendo assim o seu próprio entendimento a partir da cultura de massa. Desse 

                                                             
45 Ver mais em: “Conheça o Greenpeace”. Disponível em: <https://www.greenpeace.org.br/blog/conheca-

o-greenpeace>. Acesso em: 11 mai. 2019.  

46 Ver mais em: “Como surgiu o Greenpeace?” Disponível em: <https://super.abril.com.br/mundo-

estranho/como-surgiu-o-greenpeace/>. Acesso em: 15 out. 2019.  

https://www.greenpeace.org.br/blog/conheca-o-greenpeace
https://www.greenpeace.org.br/blog/conheca-o-greenpeace
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-greenpeace/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-greenpeace/
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modo, antes de adentrarmos na análise da Semana Fashion Revolution nos anos de 2018 

e 2019, a discussão perpassará questões relativas ao Consumo Consciente, na forma 

como o mesmo foi criado e percebido ao longo das gerações e como ele pode disputar 

sentidos e desconstruir uma pedagogia cultural intrínseca ao cotidiano. Nesse cenário, 

também destacaremos o papel da Publicidade Social de Causa como uma estratégia 

eficaz de resistência em uma Sociedade Midiatizada. Dessa maneira, tais questões 

delineiam o percurso da pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 – CONSUMO CONSCIENTE E PUBLICIDADE SOCIAL DE 

CAUSA EM UM CENÁRIO DE MIDIATIZAÇÃO DO COTIDIANO 

 O consumo consciente se tornou pauta mundialmente em virtude de um cenário 

dominado pelas práticas de consumo desenfreadas e pelo incentivo cada vez mais 

intenso das indústrias em não só criar produções, mas também em “criar” 

consumidores, isto é, desenvolver novos mercados de consumo, novos desejos, novos 

sentidos, a fim de maximizar os lucros empresariais. Desse modo, falar sobre o 

consumo consciente não é uma tarefa fácil, visto que, como aponta Tavares e Irving 

(2009, p.97) “não é uma questão apenas atrelada ao ato de se consumir produtos e/ou 

marcas com apelos ecológicos de reponsabilidade socioambiental, ele tem, também, a 

possibilidade de exercer um papel biopolítico mais amplo [...]”. Ou seja, não é apenas se 

convencer dos problemas socioambientais, mas enxergar soluções em meio às brechas 

da lógica vigente, buscar alterar o estilo de vida básico que nos foi ensinado desde 

quando fomos lançados nesse mundo pré-existente e realmente nos engajarmos na causa 

em que estamos inseridos. Portanto, nesse capítulo será discutido como o consciente 

surgiu e quais foram os marcos históricos mais importantes que fizeram com que esse 

tipo de consumo pudesse despontar como uma alternativa frente ao espírito brutal do 

capitalismo. Em seguida, observaremos criticamente como os diversos atores sociais 

têm atuado no cotidiano para o desenvolvimento do consumo consciente, 

principalmente, como os consumidores conscientes têm atuado para subverter a lógica 

hegemônica numa sociedade midiatizada e dominada por grandes conglomerados 

empresariais.  

2.1 - O que é consumo consciente? 

A priori, cabe ressaltar que o conceito de consumo consciente não é algo 

consolidado no meio acadêmico. Conforme outros campos de estudos há uma variedade 

de nomenclaturas, jargões e rótulos, algumas vezes, sem o correto embasamento teórico 

para classificar o que vem a ser a proposta de um tipo ou classe de consumo que possa 

ser considerado como consciente. Sob esse enfoque, é necessário destacar a existência 

de outros termos, comumente utilizados como sinônimos, que convivem e “competem” 

com a concepção de consumo consciente. Contudo, cabe salientar que a diferença entre 

eles é tão tênue, que contribui para dificultar os limites e os enfoques de cada um. Entre 

as terminologias mais comuns, é possível citar o consumo verde, o consumo 
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sustentável, o consumo ético, o consumo ecologicamente correto, consumo responsável, 

entre outros.  

De acordo com Pinto e Batinga (2016, p. 36), “o consumidor verde é aquele 

inclui nos seus critérios de escolha a variável ambiental, tendendo a optar por produtos 

que não agridam o meio ambiente (PORTILHO, 2005)”. Para os autores, o termo 

consumidor ecologicamente correto tende a se aproximar do conceito de consumo 

verde, já o consumidor ético é aquele que procura buscar em suas decisões levar em 

consideração a postura ética e socialmente responsável das empresas ofertantes de 

produtos e serviços no mercado. Pinto e Batinga (2016, p. 36) afirmam que “Silva 

(2012) aponta a possibilidade de diferenciar as nomenclaturas em termos de ações 

coletivas e individuais”. Nesse sentido, na visão dos autores, o termo consumo 

consciente estaria relacionado ao consumidor individual enquanto o consumo 

verde/sustentável/ecologicamente correto estaria mais atrelado a uma atitude coletiva, a 

partir das relações estabelecidas entre as empresas e os seus stakeholders. Entretanto, 

independente das diferenças entre as terminologias, o que elas possuem em comum é a 

preocupação com os hábitos de consumo desenfreados que envolvem aspectos sociais, 

éticos e ambientais de tal ação. Desse modo, seja qual for a alcunha escolhida para 

análise, observa-se que, de maneira geral, o que rege esses movimentos é a 

responsabilidade, o compromisso ético e uma consciência quanto aos impactos 

negativos associados ao consumismo, diferenciando-se apenas nas ênfases e enfoques 

escolhidos.  

A tentativa de delimitar o conceito de consumo consciente não é tão recente, 

aliás, as críticas ao consumismo também não são recentes. Portilho (2005) vai dizer que 

existe uma longa história de debate entre a vida de luxo e a vida espartana, ou seja, há 

mais de dois mil anos, o discurso contra o luxo, a opulência, o desperdício, o hedonismo 

tem sido sempre renovados por diferentes argumentos, sejam morais, éticos, religiosos 

políticos e/ou econômico. De igual modo, a Sociedade de Consumo, cuja emergência 

remonta à Revolução do Consumo, também vem sendo analisada e criticada há muito 

tempo por diferentes autores que vêm se dedicando à compreensão dos seus 

significados e consequências para as sociedades modernas, “como aponta Jean 

Baudrillard, a crítica ao consumo nasceu junto com a própria Sociedade de Consumo” 

(Ibid., p. 15). Portanto, oposição e resistência aos estilos de vida consumistas não são 

privilégios dos movimentos ambientalistas surgidos em meados do século XX. Todavia 

é a partir desse período, que os debates sobre o consumo consciente começam a ganhar 

corpo dentro da sociedade contemporânea.  
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A temática ambiental, por meios das tensões entre natureza e consumo, se faz 

presente pelo menos desde a década de 1950, em razão do crescimento das pressões 

humanas sobre a natureza e qualidade de vida, motivando o que ficou conhecido como o 

“movimento ambientalista”. Nesse processo, Tavares e Irving (2009, p. 112), afirmam 

que “a década de 1950 é marcada pelas preocupações ambientais restritas aos meios 

científicos, tanto em sua vertente preservacionista quanto, mais tarde, em sua vertente 

conservacionista”. Ainda segundo os autores, com essa perspectiva da “ecologização da 

sociedade”, na década de 1960, surgem os movimentos sociais que, por meio das 

ONGs, desenvolvem projetos sob o olhar de um “ambientalismo alternativo”. Grosso 

modo, a preocupação com o consumo dentro do pensamento ambientalista surge de 

maneira mais ampla justamente com o movimento contracultural da década de 60, no 

entanto, é partir de 1970 que se inicia o ecologismo político, ou ambientalismo público, 

“aquele produzido pelos meios institucionalizados e legitimados socialmente, 

compostos pelos setores estatais dos países centrais, pelas instituições governamentais, 

pelos setores empresarias e pelas grandes ONGs que circulam nesse meio” 

(PORTILHO, 2005, p. 16).  

Dessa forma, com um olhar histórico ainda centrado no período da segunda 

metade do século XX, enfatizam-se alguns eventos a nível mundial que marcaram a 

discussão da questão ambiental. Um desses marcos é o Relatório Os Limites do 

Crescimento. Tavares e Irving (2009, p. 112) destacam que o documento é resultado das 

conclusões do Clube de Roma, com base em um estudo iniciado em 1968 e apresentado 

em 1972, que indicava que qualquer que fosse a associação feita entre os cinco fatores 

básicos determinadores do crescimento, (população, produção agrícola, recursos 

naturais, produção industrial e poluição), os resultados levariam a uma desestabilização 

da humanidade até o ano de 2100. Os autores ainda destacam que neste Relatório, à 

época em que foi apresentado, o consumo dos recursos naturais foi sublinhado como 

insustentável, dada a gravidade do quadro apresentado.  

Nessa perspectiva, o Relatório Os Limites do Crescimento orientou a 

Conferência de Estocolmo em 1972, por meio das discussões fomentadas pelos 

ambientalistas, que destacaram dentre outros temas, a questão da sustentabilidade do 

planeta. Assim, a Conferência de Estocolmo, realizada pela Organização das Nações 

Unidas, em 1972, na Suécia, tratou temáticas sobre a racionalidade nos âmbitos sociais, 

ambientais e econômicos. Com base em Tavares e Irving (2009), a “Declaração de 

Estocolmo”, que foi assinada por todos os países membros da ONU, propõe por meio 

do seu caráter genérico e conciliador, estruturado no cooperativismo, “uma gestão 
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racional e ética dos recursos naturais para salvar o planeta, como uma solução para as 

desigualdades sociais, a preservação de recursos naturais, a diversidade cultural e a 

integridade ecológica” (Ibid., p. 113). No entanto, os autores chamam a atenção para o 

fato de que o conteúdo apresentado na “Declaração de Estocolmo” nitidamente está 

associado ao crescimento e à expansão do mercado, ou seja, não há um plano estrutural 

que realmente aponte para a possibilidade de compatibilizar justiça social e natural, pelo 

contrário, o capitalismo assume o papel ideológico no que tange às “novas” condições 

de produções, de consumo e de mercado.  

Além disso, até a década de 70, o poder político das nações industrializadas e de 

alguns grupos científicos manteve uma definição estreita da questão ambiental, a qual 

atribuía a crise ao crescimento demográfico, sobretudo nos países em desenvolvimento, 

que estaria resultando numa grande pressão humana a respeito dos recursos naturais do 

planeta. A partir da década de 70, como aponta Portilho (2005), com a realização da 

Conferência de Estocolmo, os países em desenvolvimento expuseram o argumento de 

que a causa da crise ambiental estava localizada, prioritariamente, nas nações 

industrializadas, nas quais a forma de produção, seja capitalista ou socialista, 

necessitava de grande quantidade de recursos e energias do planeta e gerava, em 

consequência, grande parte da poluição e do impacto ambiental. Esse enfrentamento de 

argumentos estabeleceu um conflito Norte-Sul na questão da definição e embates 

ambientais, acarretando um primeiro deslocamento das atenções: “do crescimento 

populacional nos países do Sul para os padrões de produção dos países do Norte 

Ocidental” (Ibid., p. 26).  

Desse modo, após a Conferência de Estocolmo, se iniciou um processo 

progressivo de adequação da pauta ambiental nos meios de produção capitalistas, quer 

por pressões governamentais, por meio do estabelecimento de novas normas e 

exigências ambientais, quer por pressões dos movimentos ambientalistas, através de 

denúncias, manifestações e boicotes, ou ainda por meio das iniciativas empresarias que 

se apropriaram do discurso ambiental. Porém, é a partir da década de 90 que se 

intensifica a percepção do impacto ambiental dos padrões de consumo nocivos das 

sociedades e classes afluentes, viabilizando o surgimento de um novo discurso dentro 

do pensamento ambientalista internacional. Portilho (2005) vai dizer que a problemática 

ambiental começa a ganhar novos contornos, ao passar a ser associada aos altos padrões 

de consumo e estilos de vida. Para a autora, essa redefinição ocorreu em virtude de um 

segundo deslocamento, desta vez de uma preocupação com os “‘problemas ambientais 
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relacionados à produção’ para uma preocupação com os ‘problemas ambientais 

relacionados ao consumo’” (Ibid., p. 26).  

Nesse sentido, cabe destacarmos alguns fatos antes da década de 90 para 

compreendermos o porquê desse último deslocamento da preocupação com as temáticas 

ambientais. Nessa perspectiva, salientamos que em 1983, foi criada pela ONU, a 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, segundo Tavares e Irving 

(2009, p. 113), essa comissão tinha o “objetivo de estudar e propor uma agenda global 

para capacitar a humanidade a enfrentar os principais problemas ambientais do planeta 

e, com isso, não comprometer os recursos naturais e assegurar um equilíbrio para as 

gerações futuras”. Os autores afirmam que na Comissão Brundtland ainda foi posto em 

circulação a expressão “desenvolvimento sustentável”, cujo conceito se expressa como:  

“(...) um modelo econômico capaz de gerar riqueza, bem-estar, coesão 

social e preservação da natureza, preocupando-se com os problemas 
em longo prazo, ou seja, desenvolvimento econômico, social e 

cuidado com o ambiente, colocando em cheque o modelo de produção 

atual” (NEVES, 2003, p. 29 apud TAVARES e IRVING, 2009, p. 
114).  

Ainda na década de 1980, motivado pela discussão acerca da sustentabilidade, 

entra em cena o ecologismo dos setores econômicos. Callenbach et al (apud TAVARES 

e IRVING, 2009, p. 114) frisa que a década de 80 é marcada por um grande paradoxo, 

por exemplo, ao mesmo tempo em que o governo norte-americano retira os incentivos 

fiscais dos programas de energia solar e outras fontes alternativas, também há a 

ascensão do ativismo ambiental. E a influência desse ativismo foi capaz de motivar 

grandes empresas “como Burguer King e Cultural Survival (fornecedora da The Body 

Shop, que é considerada como referência de marketing verde no mundo) a adotar 

políticas ambientais em sua gestão” (Ibid., p. 114). Somado a esse fato, os desastres 

ambientais de Seveso Bhopal, Chernobyl e Basil entre as décadas de 1970 e 1980 fez 

com que houvesse um crescimento da conscientização ambiental na Europa, que se 

desenvolveu da mesma forma nos EUA. Todavia como sublinhado pelos autores, esse 

crescimento da preocupação ambiental tem origem europeia, principalmente, na antiga 

Alemanha Ocidental, a partir da década de 80. Nesse período, o país experimentava uma 

explosão de produtos e serviços “ecofavoráveis”. As razões para esse crescimento, 

como bem marcado por Callenbach et al (apud TAVARES e IRVING, 2009, p. 114), 

estão associadas a uma conjuntura em que as empresas reagem conforme o cenário 

naquela época, que se constituía com a ascensão do Partido Verde e o seu feito de 

incluir temas ecológicos no diálogo político e no processo legislativo. Tavares e Irving 

(2009) ainda afirmam que, de acordo com Callenbach et al, “esse ‘boom’, também, se 
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deve ao movimento de consumidores, e de outros stakeholders (e não isoladamente das 

empresas), que se mobilizam para a busca de um novo modelo de desenvolvimento 

global” (Idem, p. 115).  

Outro marco nessa discussão é Gestão da Qualidade Total – GQT –, proposta 

desenvolvida por W. Edwards Denis e implantada após a Segunda Guerra Mundial, 

junto às empresas japonesas a fim de administrar a qualidade total dos produtos por 

meio de um aprimoramento dos processos empresariais. Essa estratégia foi considerada 

uma ação do Japão no sentido de arrebatar fatias do mercado de empresas norte-

americanas e europeias que estavam mais voltadas à questão da gestão responsabilizada 

das suas empresas, no que tange aos assuntos ambientais e sociais. Nesse sentido, 

percebe-se que a temática ambiental começou a orientar muitas empresas com as 

questões do desenvolvimento sustentável, tanto é que companhias, de variados países, 

começaram se esforçar nessa direção. Um exemplo também proeminente foi a criação 

de associações de administração ambiental a partir de 1985 por diferentes empresas de 

variadas localizações geográficas. Como aponta Tavares e Irving (2009, p. 116), “o 

conjunto dessas associações constitui, em 1988, a Rede Internacional para a 

Administração Ambiental, com representações em diferentes continentes, possuindo 

uma rede de 1000 empresas”. Aliado a esses eventos, destaca-se que a partir do final da 

década de 1980, sob a coordenação da comissão Brundtland, é recomendada a 

convocação da II Conferência Internacional do Meio Ambiente e Desenvolvimento, no 

Rio de Janeiro, Brasil. “Assim, inicia-se uma nova etapa no processo de discussão da 

temática ambiental, envolvendo a participação de novos atores sociais, como é o caso 

das empresas” (Ibid., p. 116).  

Essa consciência ecológica ou ambiental que surge na esfera privada vai se 

tornando cada vez mais ampla e institucionalizada, a título de exemplo, salienta-se o 

desenvolvimento de um Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento 

Sustentável, dois anos antes da Rio-92. De acordo com Tavares e Irving (2009), esse 

conselho insere, oficialmente, as empresas na conjuntura da ambientalização, à medida 

que há uma intensificação das preocupações no âmbito mundial com o meio ambiente, 

sinalizada através da necessidade de uma nova era de crescimento “e, para tanto, o 

entendimento e a gestão de sustentabilidade tornam-se estratégicos, segundo Holliday et 

al” (Ibid., p. 116). Dessa maneira, no início de 1990, a noção de produtos 

ambientalmente responsáveis começa a surgir como uma tendência de mercado, por 

meio da concepção de sustentabilidade ecológica. Assim, muitas empresas captam a 

oportunidade de marketing que podem aproveitar com essa nova demanda de consumo, 
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onde o consumidor é a base do modelo capitalista, tornando-se um dos artífices da atual 

crise ambiental que assola o planeta, por conta dos hábitos de consumo desenfreados e 

insustentáveis. Nesse ponto, entende-se o deslocamento que fala Portilho (2005), onde 

“‘problemas ambientais relacionados à produção’ passam para uma preocupação com os 

‘problemas ambientais relacionados ao consumo’” (Ibid., p. 26).  

Com base nesse contexto, vinte anos após a Conferência de Estocolmo, é 

realizada a Conferência mundial Rio-92, considerada um marco na reflexão da temática 

sustentável. A Rio-92 teve como papel estratégico, estabelecer uma agenda de 

cooperação internacional, a Agenda 21, cuja missão reside em implantar a filosofia do 

desenvolvimento sustentável, colocando-o em prática ao decorrer do século XXI. A 

proposta da Agenda 21 convocava cada país participante a se comprometer a refletir, 

global e localmente, sobre a maneira pela qual governos, empresas, organizações não 

governamentais e todos os setores da sociedade poderiam cooperar no estudo de 

soluções para os problemas socioambientais (BRASIL, 2002). A soma desses eventos 

resultou na convocação da responsabilidade e participação dos principais atores 

envolvidos nessa esfera, governos, empresas, mídia, ONGs, movimentos sociais, 

sociedade civil e o consumidor enquanto indivíduo, que, como dito anteriormente, 

passou a ser considerado também corresponsável pelos impactos gerados a partir de 

suas escolhas de consumo, afirmando seu papel como capaz de optar além da “variável 

qualidade/preço, mas, importando-se inicialmente, sobretudo com a variável ambiental, 

preferindo produtos que não agridam ou sejam percebidos como não agressivos ao meio 

ambiente” (PORTILHO, 2005, p. 3 apud PINTO e BATINGA, 2016, p. 36).  

 Nessa perspectiva, pode-se afirmar que um maior envolvimento de todos os 

atores sociais na problemática ambiental, só poderia ser alcançado por meio da 

convergência de papéis e obrigações por parte de todos, numa verdadeira “rede” que 

tende a se configurar por meio de um rizoma, por intermédio do qual todos se 

influenciam, através de agenciamentos mútuos, que permitem criar um novo modelo 

referente aos domínios econômicos, políticos e sociais, assim como novos sentidos que 

vão além do ato de consumir menos, mas consumir de maneira diferente, eficiente e 

responsável. Todavia, nem todos os atores sociais que estão envolvidos na produção de 

um consumo mais consciente realmente se engajam na causa. Alguns desses atores, 

como governos e empresas, tendem a enxergar o consumo consciente como marketing 

ambiental e social, muito em função da forma como o assunto foi sendo tratado pelo 

pensamento ambientalista hegemônico. Hardt e Negri e Pelbart (apud TAVARES e 

IRVING, 2009, p. 97) afirmam que existe um modo de vida resultante do modelo em 
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que o mercado é colocado como paradigma único a ser seguido e que, assim, sob a 

premissa desta “sociedade de mercado”, “o consumo torna-se a estratégia de produção 

para lançar novas formas de subjetividade, ou, como aponta Rolnik, fabricar 

‘identidades prêt-à-porter’, reguladas pela sua própria criação” (Ibid., p. 97).  Nesse 

sentido, percebe-se que o consumo consciente passa a ser uma nova extensão do 

consumo, possibilitando um novo modo de ser devido a um processo de um Capitalismo 

Mundial Integrado
47

 e de sua cultura fundamentada no capital.  

 Além dos governos e empresas, muitas vezes, os consumidores finais acabam 

sendo capturados pela lógica do Ecopoder, ou seja, por um novo estilo de vida 

politicamente correto, responsável e socialmente bem quisto, no entanto, baseado nos 

mesmos hábitos da acumulação anteriores. 

A preocupação pública com o meio ambiente não se traduz 

necessariamente em mudanças sustentáveis no comportamento do 
consumidor. Ele pode estar disposto a seguir passos simples que 

beneficiem o meio ambiente, sem que isso resulte em alterações 

significativas nos hábitos de compra – seja porque não está 
plenamente convencido ou porque não tem possibilidades econômicas. 

Uma coisa é ter consciência dos problemas, outra coisa é pagar 

valores mais altos ou alterar o estilo de vida básico. O consumidor 

precisa se convencer de que, quando faz compras, está de fato 
exercendo uma responsabilidade social, política e moral que vai além 

dos seus interesses particulares. (LAZZARINI & GUNN in 

CAMARGO et al, op. cit. apud TAVARES e IRVING, 2009, p. 97).  

  Ressalta-se que o conceito de consumo consciente está diretamente relacionado 

ao que vem a ser consciência, contudo, uma consciência que está intrinsecamente ligada 

à tomada de decisões e mudanças de situações. Segundo Silva e Menk (apud Pinto e 

Batinga, 2016), a consciência é a relação do homem que pensa com o seu meio ou a 

forma com que esse homem tem de pensar a sociedade. Levando a discussão para a 

conjugação do termo consciência com o consumo, a prática consciente do consumo leva 

em conta “a essência do indivíduo pensante e reflexivo, o que tem e percebe do meio, 

além de como ele se projeta e se envolve com o seu contexto” (SILVA e MENK apud 

PINTO e BATINGA, 2016, p. 37). Dito de outra maneira é possível compreender o 

consumo consciente “como a prática humana que considera seus impactos sobre o meio, 

como o resultado de um processo de reflexão baseado em um sentimento de 

pertencimento, nos quais suas ações estão direcionadas para a busca de resultados 

coletivos” (Ibid., p. 37). No consumo consciente, o consumidor não deixa de considerar 

critérios como preço e qualidade, mas leva em consideração outras questões que 

                                                             
47 “Esse novo capital expande-se como uma potência criativa, não só de modo financeiro-econômico, mas 

como uma tessitura política, social e técnica mais ampla” (TAVARES e IRVING, 2009, p. 92).  
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influenciam o processo decisório, que podem ser políticos, religiosos, espirituais, 

sociais, ambientais, entre outros. O consumidor passa a ficar mais atento e a se 

preocupar com as consequências que uma má escolha pode gerar sobre si e sobre o 

ambiente no qual está inserido. “Quando a motivação é apenas o próprio benefício, a 

compra não pode ser considerada consciente, ao contrário de quando a escolha se dá em 

função de algum efeito externo, como, por exemplo, o mal que pode causar ao 

ambiente” (SOUZA et al apud PINTO e BATINGA, 2016, p. 37).  

 Desse modo, para efetivar a prática do consumo consciente, Costa e Teodósio 

(2011 apud PINTO e BATINGA, 2016) propõem a transformação da maneira de 

consumir, possibilitando aos indivíduos, enquanto consumidores e cidadãos, que sejam 

capazes de fazerem escolhas melhores, desenvolvendo a consciência do impacto 

coletivo, ambiental e social, que irão influenciar suas escolhas individuais de consumo 

para o desenvolvimento da qualidade de vida e progresso local. Entretanto, como 

mencionado por Pinto e Batinga (2016), sua consolidação só será viável, caso haja 

modificações nos atuais padrões de produção e consumo a fim de equilibrar os impactos 

causados no meio ambiente e na sociedade, de modo que as necessidades das gerações 

atuais sejam atendidas sem comprometer a sobrevivência das gerações futuras. Para 

tanto, é premente que os recursos naturais sejam usados comedidamente e que os 

resíduos decorrentes das atividades de produção e consumo sejam destinados 

corretamente, isto é, de forma compatível com a capacidade do ecossistema.  

Por fim, ressalta-se que o consumo consciente não se resume a uma ação, mas a 

um estilo de vida com enfoque na responsabilidade socioambiental como modo de 

assegurar práticas sustentáveis em longo prazo. Ademais, é importante frisar que 

embora o conceito se estruture numa discussão que durante muito tempo esteve centrada 

no meio ambiente, o consumo consciente também se refere à dignidade da pessoa 

humana, à sociedade como um todo, à valorização de todos os elos da cadeia produtiva, 

à representatividade e à economia. Logo, não tem como consumir conscientemente se 

existe sequer uma única pessoa sofrendo em prol de um sistema e um modelo de 

consumo brutal.  

2.1.1 - Surgimento de movimentos formados por consumidores conscientes  

 Em um cenário com consequências ambientais e humanas explícitas, destaca-se 

que ao mesmo tempo em que vivemos assolados pelas consequências da cultura 

consumista; também vemos o surgimento de movimentos de consumo consciente que 
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vêm se fortalecendo em oposição às condutas nocivas que o capitalismo tentou 

naturalizar. Com o advento da Internet ao final do século XX, houve uma maior 

disseminação e potencialização das novas práticas de consumo devido às facilidades 

que o ambiente virtual proporcionou ao “quebrar” as barreiras de espaço e tempo. 

Contudo, mesmo com o advento da internet, fica uma indagação, por que os 

movimentos de resistência não ganharam força antes?  

Podemos dizer que a forma como fomos educados direcionam os nossos passos, 

pois “toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação pedagógica” (GRAMSCI, 

1966, p. 37). Essa relação pedagógica está na essência do cotidiano, é a que ensina como 

consumir, o que desejar e como se portar. Levando em consideração, que o cotidiano faz parte 

da vida de todos os indivíduos, essa pedagogia está totalmente impregnada na sociedade, 

mesmo que alguns não se deem conta. Segundo Heller (1985), a formação de cada sujeito 

começa nas esferas da vida cotidiana, quando é circunstancialmente lançado num 

mundo pré-existente, repleto por ideologias e discursos já construídos pelo sistema 

vigente. Agnes Heller diz que:  

A vida cotidiana é a vida de todo homem. Todos a vivem, sem 

nenhuma exceção, qualquer que seja posto na divisão do trabalho 
intelectual e físico. Ninguém consegue identificar-se com sua 

atividade humano-genérica a ponto de poder desligar-se inteiramente 

da cotidianidade. E, ao contrário, não há nenhum homem, por mais 
“insubstancial” que seja, que viva tão-somente na cotidianidade, 

embora essa o absorva preponderantemente (Ibid., p. 17).  

 Por participar da vida cotidiana o ser humano faz história e é feito por ela, de 

acordo com Heller. Essa é a esfera da ação humana, seja consciente ou pela simples 

sobrevivência e continuidade. É na vida cotidiana que o indivíduo pode viver e realizar 

a sua potencialidade enquanto humanidade. No entanto, é importante destacarmos que 

não podemos confundir cotidiano com dia-a-dia, embora esse não esteja totalmente fora 

da concepção de cotidiano, contudo em função de uma melhor compreensão, faz-se 

necessário delimitar o conceito num sentido teórico e que faz parte de uma teoria que 

coloca o indivíduo como o centro, “mas não um indivíduo como sujeito abstrato, mas 

um indivíduo da vida cotidiana voltado para as atividades necessárias a sua 

sobrevivência e que o desenvolvimento deste indivíduo não se efetiva plenamente se sua 

vida se reduzir a esfera da cotidianidade” (CARBONARI, 2012, p. 2), pois isso 

representaria a total alienação desse ser humano, visto que ele somente estaria vivendo 

em função da sua existência.  

(...) o homem participa na vida cotidiana com todos os aspectos de sua 
individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-se “em 

funcionamento” todos os seus sentidos, todas as suas capacidades 
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intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, suas 

paixões, ideias, ideologias. (...) A vida cotidiana é, em grande medida, 

heterogênea; e isso, sob vários aspectos, sobretudo no que se refere ao 
conteúdo e à significação ou importância de nossos tipos de atividade. 

(...) Mas a significação do conteúdo, tal como seu conteúdo, não é 

apenas heterogênea, mas igualmente hierárquica. (...) O homem nasce 
já inserido em sua cotidianidade (Op. cit., p. 17-18). 

Para Heller (1985), os pensamentos e atividades nesse cotidiano heterogêneo e 

hierárquico são operados por distintos mecanismos que são fundamentais para que o 

homem viva na cotidianidade, como o economicismo, a ultrageneralização, a entonação 

e mimese. A autora ainda assinala que todo indivíduo é ser genérico e particular. No que 

tange a particularidade, ela aponta que as características são unicidade e irrepetibilidade, 

o que ratifica o modo singular do indivíduo, que é voltado para a satisfação das 

necessidades do “eu”. Todavia, este indivíduo também é homem-genérico, sendo 

resultado das relações sociais que o compõem, isto é, esse sujeito particular detém 

enquanto representante do gênero humano, parte da humanidade. Essa dimensão 

direciona o indivíduo para o “nós”, para a coletividade, à medida que é possível superar 

a sua particularidade, o que constitui um atributo importante, em vista das 

possibilidades que esta pesquisa visa desenvolver a respeito do consumo consciente. 

Segundo Heller (1985), o particular e o genérico integram a individualidade do sujeito, 

como aspectos que funcionam tanto de maneira consciente como inconsciente. Assim, o 

ser humano vai construindo a sua individualidade, isso quer dizer que o indivíduo não 

está pronto e nem imediatamente consciente, porque a sua individualidade é uma 

possibilidade e a sua consciência é uma construção. Para a autora, o desenvolvimento 

do sujeito é, sobretudo, mas não de modo exclusivo, “[...] função de sua liberdade fática 

ou de suas possibilidades de liberdades. A explicitação dessas possibilidades de 

liberdade origina, em maior ou menor medida, a unidade do individuo, a “aliança” de 

particularidade e genericidade para produzir uma individualidade unitária” (Ibid., p. 22).  

Entretanto, nem sempre “os choques” entre particularidade e genericidade são 

conscientes na vida cotidiana. Nesse sentido, o desafio do ser humano é superação da 

própria cotidianidade. O homem da vida cotidiana precisa ir além da sua particularidade 

em prol de um desenvolvimento cada vez mais intenso da sua consciência genérica, uma 

vez que a individualidade é resultado da comunhão consciente da particularidade e da 

genericidade, o que permite a elevação das possibilidades de liberdade e de escolhas 

moralmente orientadas, possibilitando ao indivíduo decidir sobre os rumos da própria 

vida. Sendo assim, quanto mais movido pela moral, mais o homem se elevará ao 

humano-genérico, superando a sua particularidade e construindo sua individualidade, 
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por meio da suspensão da cotidianidade. “Quanto maior a importância da moralidade, 

do compromisso pessoal, da individualidade e do risco (que vão sempre juntos) na 

decisão acerca de uma alternativa dada, tanto mais facilmente essa decisão eleva-se 

acima da cotidianidade” (Ibid., p. 24). Desta maneira, percebe-se que, na vida cotidiana, 

o homem aprende as relações sociais e as reproduz enquanto instrumentos de 

sobrevivência, todavia é nesse mesmo espaço que há brechas para a suspensão do 

cotidiano, seja através das artes, da consciência religiosa, da ciência, do ócio, da cultura 

ou da política, a moral que permeia essas ações tenciona o cotidiano (o que já está 

estabelecido) e o não cotidiano (novas formas de ação).  

Desse modo, percebe-se que mesmo em meio à lógica vigente das práticas de 

consumo desenfreadas, impulsionada pela publicidade comercial e pela mídia de uma 

forma geral, há maneiras de ressignificação do poder hegemônico. Kellner (2010, p.10) 

diz que a “cultura contemporânea da mídia cria formas de dominação ideológica que 

ajudam a reiterar as relações vigentes de poder, ao mesmo tempo, em que fornece 

instrumental para construção de identidades e fortalecimento, resistência e luta”. Sob 

essa perspectiva, no momento em que os indivíduos reconhecem as suas forças e 

percebem os meios disponíveis como possibilidade de expressão, há o fortalecimento de 

uma causa.  

Nesse sentido, consumidores conscientes têm criado movimentos de luta contra 

um consumo excessivo e uma produção baseada na exploração, seja de matérias-primas 

ou de pessoas. Muitos desses movimentos têm como base a transformação do que já 

existe ou a reutilização dos bens como uma contestação da produção linear. Nessa 

perspectiva, o upcycling tem revolucionado e proposto uma nova maneira de produção. 

O upcycling é um redesign criativo, pois constitui um processo de transformação de 

resíduos, subprodutos, produtos inúteis ou indesejados em novos materiais ou bens de 

melhor qualidade ou com maior valor ambiental. O upcycling é um dos grandes 

exemplos da Economia Circular, pois trabalha com a reutilização de materiais em seus 

estados naturais, sem precisar passar por procedimentos químicos de transformação e 

utilização de recursos naturais, por isso, ele é mais ecológico que a reciclagem, onde os 

materiais precisam ser desintegrados para então serem reaproveitados.  

Apesar de não ser uma prática nova, já que o alemão Reine Pilz foi o primeiro 

ambientalista a utilizar o termo upcycling em uma entrevista em 1994, essa nova forma 

de produção tem se apresentado como uma alternativa muito eficaz e, atualmente, é uma 

das escolhas preferidas das marcas quando se fala em responsabilidade social nos 

negócios. É importante sublinhar que, nesse cenário, os movimentos formados pelos 
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consumidores conscientes tem amplo espectro. Entretanto, na presente pesquisa 

daremos maior destaque à indústria da moda. Diante de tal conjuntura, a seguir, 

destacamos algumas iniciativas que além de fazerem upcycling, são responsáveis e 

justas diante dos elos da cadeia produtiva e que possuem posicionamento digital 

marcado não só pela venda das suas produções, mas pela disseminação de informações 

sobre o contexto das práticas de consumo desenfreadas e a necessidade de se 

estabelecerem novas ações em prol de um futuro melhor para as próximas gerações.  

2.1.1.1. Re-Roupa: 

Um bom exemplo de upcycling é a Re-Roupa. Aos olhos da criadora Gabriela 

Mazepa, uma peça nunca está fora de moda, por isso, a estilista faz daquilo que seria 

considerado lixo uma potência de transformação em cadeia. O lema da Re-Roupa é 

“roupa feita de roupa”. Assim, peças novas são criadas a partir de matérias-primas como 

fins de rolo de tecido, retalhos, e peças com pequenos defeitos. Desse modo, são 

produzidas pequenas coleções, de 15 a 45 itens, que abastecem a loja online. O 

resultado desse processo é que além de evitar que esses resíduos parem em aterros 

sanitários, ele também permite a qualificação de mão-de-obra, pois essa iniciativa 

sustentável oferece oficinas, consultoria, palestras e parcerias com outras marcas.  

Vale destacar que Gabriela Mazepa cresceu cercada por peças de roupas, uma 

vez que foi criada entre as máquinas de costura da pequena confecção da mãe, como diz 

Maia
48

 (2007). Quando ainda estava no Ensino Médio ganhou uma bolsa para cursar 

arquitetura na França. E lá, descobriu uma escola de artes, onde seu projeto de 

graduação foi muito parecido com o que é o Re-Roupa hoje. Depois de ir e voltar do 

exterior algumas vezes, Mazepa decidiu criar a sua própria marca de roupas em terras 

brasileiras. Em 2013, ela fundou o seu negócio e para ficar conhecida por aqui, fechou 

uma parceria com o Enjoei, um site, essencialmente, voltado para venda de peças 

usadas. Segundo Maia (2017), o projeto de Mazepa com o Enjoei consistia em garimpar 

em brechós e fazer uma coleção com 100 peças. A partir disso, a divulgação do negócio 

foi crescendo e hoje o Re-Roupa é uma das alternativas mais conhecidas de consumo 

sustentável na moda.  

                                                             
48 Ver mais em: “Como a Re-Roupa usa a moda criada a partir de resíduos para provocar a própria 

indústria”.  Disponível em: <https://projetodraft.com/como-a-re-roupa-usa-a-moda-criada-a-partir-de-

residuos-para-provocar-a-propria-industria/>. Acesso em: 14 out. 2019.  

https://projetodraft.com/como-a-re-roupa-usa-a-moda-criada-a-partir-de-residuos-para-provocar-a-propria-industria/
https://projetodraft.com/como-a-re-roupa-usa-a-moda-criada-a-partir-de-residuos-para-provocar-a-propria-industria/
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Figura 5: “Re-Roupa”

49
. 

2.1.1.2. Think Blue: 

A marca foi criada em 2014, a partir de um projeto de conclusão de curso com o 

tema upcycling e sustentabilidade da aluna Mirella Rodrigues do curso de moda da 

Universidade Veiga de Almeida (UVA). O anseio da jovem em abordar a temática foi 

decorrente das suas pesquisas acadêmicas, onde surgiram muitas informações 

alarmantes sobre os impactos ambientais e sociais da indústria da moda. Como o jeans 

pode levar até 30 anos para se decompor totalmente no meio ambiente, Mirela escolheu 

esse material para trabalhar e explorar as suas inúmeras possibilidades, fazendo com 

que esse produto permaneça mais tempo na cadeia têxtil. Dessa forma, a marca tem 

como principal posicionamento fazer a diferença através da reutilização do jeans, 

evitando assim gastar mais água, energia e corantes químicos no processo produtivo. 

Segundo Mirela, não se trata apenas de customização das peças, mas a transformação 

delas em novos produtos, ou seja, cada uma passa pelo processo de inspiração da 

criadora, desenho, molde e reconstrução. Além disso, faz-se necessário enfatizar a 

atuação intensa da marca nas redes sociotécnicas, seja falando de questões ambientais, 

por meio de dicas de cuidado com as peças para aumentar a durabilidade e incentivo a 

não lavagem corriqueira das roupas, ou falando de assuntos políticos que interferem na 

produção de uma moda mais sustentável e uma sociedade mais justa, a Think Blue se 

empenha de maneira notável na disseminação de informações coerentes e justas que 

estão alinhadas com as convicções da marca.  

                                                             
49 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B3KbOJlpEXG/>. Acesso em: 14 out. 2019.  

https://www.instagram.com/p/B3KbOJlpEXG/
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Figura 6: “Think Blue”
50

. 

2.1.1.3. Mig Jeans: 

Com a visão de negócio e filosofia bem parecida com a Think Blue, a Mig Jeans, 

uma empresa criada por três jovens da zona norte do Rio de Janeiro, fundada em 2015 

enquanto faziam curso técnico em Produção de Moda na Faetec
51

, se destaca no cenário da 

moda nacional por trabalhar exclusivamente com o jeans como insumo básico. A 

escolha pelo material também ocorreu porque ao mesmo tempo em que o jeans é uma 

peça irreverente, também é um dos materiais que mais poluem o meio ambiente em seu 

processo de produção. Além disso, destaca–se que as Migs usam elementos da 

comunidade em que nasceram e valorizam a representatividade como instrumentos 

fundamentais para o desenvolvimento das suas produções, haja vista que produção 

consciente e responsabilidade social estão ligadas a todos os aspectos fundamentais para 

a existência do Planeta e dos seres humanos. Como a Mig Jeans no ano de 2019 tem 

passado por uma reformulação, a produção de novas peças está em stand by, e a marca 

tem se concentrado apenas na produção de oficinas, consertos e customizações.  

 

 

 

 

 

                                                             
50 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B3mYPlenGts/>. Acesso em: 14 out. 2019. 

51 A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia é responsável pela implementação da política de Educação Profissional e Tecnológica pública 

e gratuita no Estado do Rio de Janeiro.  

 

 

https://www.instagram.com/p/B3mYPlenGts/
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Figura 7: “Mig Jeans”
52

.  

Abre-se um parêntese para falar sobre o papel da educação no surgimento dos 

movimentos formados por consumidores conscientes, uma vez que iniciativas como a 

Re-Roupa, Think Blue e Mig Jeans nasceram como frutos de trabalhos de conclusões de 

cursos. Esse fato revela como a educação tem ocupado um lugar de resistência frente 

aos formatos tóxicos do capitalismo. O acesso a informações fidedignas e resultantes de 

muita pesquisa acadêmica, fez com que essas meninas fossem motivadas a criar uma 

iniciativa empreendedora para fazer a diferença em um setor dominado por grandes 

conglomerados empresariais. Isso mostra que embora o empreendedorismo não seja a 

solução para problemas estruturais no nosso país, essa opção profissional quando 

cercada por reflexões críticas e anseios sociais idôneos pode funcionar como estratégia 

de resistência e mobilização em prol de um futuro mais justo e com mais esperança.  

2.1.1.4. Comas São Paulo: 

Destaca-se que a principal matéria-prima da marca são as camisas masculinas 

que foram impedidas pelo controle de qualidade de chegarem ao mercado em função de 

pequenos, médios e grandes defeitos. Essas camisas viram vestidos, saias, calças e 

blusas femininas sob o olhar atento da estilista Agustina Comas. Ao lado da equipe, ela 

identifica os melhores tecidos e escolhe aqueles que, segundo um conceito de design 

desenvolvido ao longo dos últimos anos, são os ideais para dar vida às novas peças. De 

acordo com Fonseca (2018) do blog Moda sem Crise
53

, a Comas aproveita e essência 

dos produtos descartados. “Um exemplo é a saia Universal – concebida a partir de duas 

                                                             
52  Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BxK4YYCJzg7/>. Acesso em: 10 mai. 2019.  

53
 Ver mais em: “Upcycling: 12 marcas que se apropriam dessa preciosa tendência em suas criações”. 

Disponível em: <http://modasemcrise.com.br/upcycling-12-marcas-que-se-apropriam-dessa-preciosa-

tendencia-em-suas-criacoes/>. Acesso em: 15 out. 2019.  

https://www.instagram.com/p/BxK4YYCJzg7/
http://modasemcrise.com.br/upcycling-12-marcas-que-se-apropriam-dessa-preciosa-tendencia-em-suas-criacoes/
http://modasemcrise.com.br/upcycling-12-marcas-que-se-apropriam-dessa-preciosa-tendencia-em-suas-criacoes/


85 
 

camisas. Os principais elementos das peças originais, neste caso, são o corpo da camisa 

e o colarinho”. Essa saia universal é extremamente versátil, pois devido ao sistema de 

regulagem na cintura, possibilita vestir vários tipos de corpos, nos tamanhos P, M e G.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: “Comas São Paulo”
54

. 

2.1.1.5. Banco de tecido:  

Outra iniciativa que está inclusa no sistema de circulação e reuso têxtil é o 

Banco de tecido. Embora, a marca não produza novas peças, a mesma oferece soluções 

criativas para quem está buscando se adequar à Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

uma vez que se constitui como sistema elusivo e circular que transforma atores da 

cadeia têxtil em usuários ativos. O Banco de tecido é o lugar onde todas as pessoas 

podem depositar seus tecidos, sejam eles sobras de criações, sejam àqueles que estavam 

sem uso em prateleiras ou estoques ou os que estavam esquecidos nos fundos das 

gavetas, não importa, o que a marca busca é recolocar esses produtos no mercado a fim 

de impulsionar um ciclo sustentável. Essa ideia surgiu quando a cenógrafa e figurinista 

Lu Bueno constatou que possuía cerca de 800 quilos de tecidos de cores, padronagens e 

tamanhos distintos, que foram se acumulando por mais de 20 anos de trabalho no 

cinema, teatro e televisão. Conforme apontado pelo site
55

 da marca, o Banco de tecido 

foi a solução encontrada para reaproveitar o que estava parado. Hoje, o escritório e o 

estoque principal da marca estão sob os cuidados da criadora e ficam localizados no 

mesmo espaço onde ela desenvolve projetos paralelos ligados às artes cênicas.  

                                                             
54 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B0GMU4hIigr/>. Acesso em: 15 out. 2019.  

55 Ver mais em: “Uma solução criativa para cuidar das sobras têxteis... antes que elas virem resíduos”. 

Disponível em: <http://bancodetecido.com.br/parceiros>. Acesso em: 15 out. 2019.  

https://www.instagram.com/p/B0GMU4hIigr/
http://bancodetecido.com.br/parceiros
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Figura 9: “Banco de tecido”
56

. 

2.1.1.6. Insecta Shoes:  

Como a moda não vive só de roupas, mais um exemplo dentre tantos possíveis, é 

a marca brasileira Insecta Shoes. A marca criada por mentes inquietas do Sul do país 

utiliza materiais como garrafas PET recicladas, algodão reciclado, borracha 

reaproveitada, peças de roupas usadas, tecidos de reuso e resíduos de produção que 

iriam para o lixo, mas que são transformados em sapatos novos. Além disso, a Insecta 

aceita os seus calçados de volta, quando os clientes não os querem mais, ou seja, 

aumentando ainda mais o clico de vida dos produtos. Em suma, a Insecta Shoes trabalha 

com reciclagem e upcycling, mas nem por isso deixa de ser um excelente exemplo de 

novas práticas de consumo e produção. Ademais, a marca também propaga nas suas 

redes sociotécnicas e, inclusive, em seu blog, o veganismo, a representatividade e a 

ecologia como norteadores do seu propósito de existência. É importante ressaltar que a 

Insecta Shoes se posiciona como uma empresa que não é perfeita, mas que está disposta 

a criar canais de diálogos a fim de aperfeiçoar o que está sendo construído e a investir 

em mais pesquisas para que todo o seu processo seja o mais sustentável possível.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B3UIX18hhPp/>. Acesso em: 17 jan. 2020.  

https://www.instagram.com/p/B3UIX18hhPp/
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Figura 10: “Insecta Shoes”
57

.  

2.1.1.7. Colibrii:  

Além de roupas e sapatos, a moda comporta os acessórios. Dessa forma, não 

podíamos deixar de lado esse nicho que também tem feito a diferença quando o assunto 

é o upcycling. Para tanto, enfatizamos a existência da marca Colibrii. De acordo com 

Fonseca (2018) do blog Moda sem Crise, a Colibrii é uma rede que trabalha com artesãs 

das comunidades de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a ressignificação dos resíduos 

têxteis através de processos que envolvem a orientação, cocriação e a venda. O 

resultado desse projeto é a prática de consumo consciente, a geração de renda e o 

desenvolvimento local. Além do jeans, outros resíduos também são trabalhados como 

matéria-prima, como o tecido do guarda-chuva e a lona de caminhão. Como aponta 

Fonseca (2018), a marca é um negócio social, isto é, não é uma empresa com fins 

lucrativos, o lucro obtido é o meio para mais realizações e capacitações. Destaca-se que 

a Colibrii também faz cocriações com parceiros. Por exemplo, a mochila representada a 

seguir é fruto da parceria com a Insecta Shoes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: “Colibrii”
58
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57  Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bwwh3AOBvfG/>. Acesso em: 10 mai. 2019.  

https://www.instagram.com/p/Bwwh3AOBvfG/
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É importante sublinhar que o upcycling não está restrito apenas à indústria da 

moda. No Brasil desde 2010, a empresa americana TerraCycle, fundada em 2001, 

aposta na reutilização como meio para a conservação do planeta e já coletou mais de 

três bilhões de resíduos em todo o mundo, utilizando-os para criar guarda-chuvas, 

cadernos, entre outros produtos verdes. Na arquitetura, o upcycling também tem vez. A 

arquiteta Flávia Soares costuma criar projetos inovadores a partir de madeiras de 

demolição e outros materiais que teriam como destino lixões e aterros sanitários.   

Figura 12: Arquiteta Flávia Soares mostra antigo tanque de gasolina que foi 

transformado em reservatório de água em sítio
59

. Foto de: Eduardo Almeira/RA Estudio. 

A lógica do upcycling também pode ser vista na alimentação. Na 10º posição no 

ranking dos países que mais desperdiçam alimentos, o Brasil faz parte da campanha 

internacional “Stop Food Waste Day – Salve o Alimento!”. Essa campanha visa causar 

impacto social e ambiental para ajudar a melhorar a posição do Brasil no ranking dos 

países que mais desperdiçam alimentos.  Como aponta a FAO Brasil – Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, “28% dos alimentos se perdem no 

processo de produção agrícola e mais 28% são jogados no lixo após chegarem às casas 

dos consumidores”
60

. Em âmbito mundial, aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas de 

comida são descartadas por ano, ao passo que quase 800 bilhões de pessoas passam 

fome. Assim, a metal global é reduzir 50% do desperdício até 2030. Nesse cenário, 

destaca-se o movimento Disco Xepa. Essa iniciativa criada pelo Slow Food da 

Alemanha, movimento que prega uma atitude mais prazerosa e consciente com relação 

à comida, chegou ao Brasil em 2014, e desde então atua recolhendo em feiras e centrais 

                                                                                                                                                                                   
58 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B3fMrouAYQj/>. Acesso em: 15 out. 2019.  

59 Disponível em: 

<https://estadodeminas.lugarcerto.com.br/app/noticia/decoracao/2012/03/11/interna_decoracao,45903/im

oveis-podem-ser-transformados-pela-tecnica-do-upcycling.shtml>. Acesso em: 10 mai. 2019. 

60 Ver mais em: “Brasil é o 10º lugar no ranking do desperdício de alimentos”. Disponível em: 

<http://envolverde.cartacapital.com.br/brasil-e-10o-lugar-no-ranking-do-desperdicio-de-alimentos/>. 

Acesso em: 11 mai. 2019.  

https://www.instagram.com/p/B3fMrouAYQj/
https://estadodeminas.lugarcerto.com.br/app/noticia/decoracao/2012/03/11/interna_decoracao,45903/imoveis-podem-ser-transformados-pela-tecnica-do-upcycling.shtml
https://estadodeminas.lugarcerto.com.br/app/noticia/decoracao/2012/03/11/interna_decoracao,45903/imoveis-podem-ser-transformados-pela-tecnica-do-upcycling.shtml
http://envolverde.cartacapital.com.br/brasil-e-10o-lugar-no-ranking-do-desperdicio-de-alimentos/
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de abastecimento como Cadeg e Ceasa, alimentos que iriam para o lixo. A equipe 

responsável pelas ações transformam os ingredientes coletados em comida gratuita. 

“Queremos espalhar o projeto para cada um fazer na sua própria casa e, assim, 

diminuirmos o desperdício — convoca Paula Lopes, organizadora do movimento”
61

.  

Outras perspectivas de movimentos formados por consumidores conscientes 

utilizam os aplicativos como instrumentos potencializadores dos atos de 

conscientização. Por exemplo, o aplicativo Moda Livre foi lançado em 2013, pela ONG 

Repórter Brasil
62

. O aplicativo fornece informações a respeito tanto das marcas que já 

foram acusadas de utilizar a mão-de-obra escrava como àquelas que nunca receberam 

denúncias e fiscalizações por parte do governo, ademais, avalia e analisa quais são as 

atitudes tomadas pelas empresas do setor fashion para impedir que as suas peças sejam 

feitas por meio da escravidão moderna. Apesar de o aplicativo não ter muitas 

atualizações que alimentem as informações das denúncias, o mesmo continua sendo 

referência quando o assunto é moda e trabalho escravo. Outro aplicativo de destaque é o 

Cataki, criado pelo Pimp my Carroça
63

, organização não governamental que visa tirar os 

catadores da invisibilidade, por meio da arte a da participação popular. A ferramenta 

une os catadores às pessoas que buscam a reciclagem.  

2.1.2 - Instituto Akatu e os tipos de consumidores brasileiros 

 Levando em consideração o cenário brasileiro, o Instituto Akatu pode ser 

considerado como uma das instituições mais representativas quando o assunto é o 

consumo consciente. Criada em 15 de março de 2001 (Dia Mundial do Consumidor) 

pelo Instituto Ethos, entidade que há séculos serve de defensora nas causas envolvendo 

as questões de responsabilidade social, o Instituto Akatu é uma organização não 

governamental sem fins lucrativos que trabalha a favor da conscientização e 

mobilização da sociedade para o consumo consciente. Como as atividades do Akatu 

estão centradas na transformação do comportamento do consumidor, as mesmas são 

realizadas a partir de duas frentes de atuação: Educação e Comunicação.  

                                                             
61 Ver mais em: “Movimento Disco Xepa promove discussão sobre reaproveitamento de alimentos”. 
Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/rio-gastronomia-2014/movimento-disco-xepa-promove-

discussao-sobre-reaproveitamento-de-alimentos-13706728 >. Acesso em: 11 mai. 2019.   

62 Ver mais em: “Com Amissima são 38 as marcas de moda envolvidas com trabalho escravo no Brasil”. 

Disponível em:  <https://reporterbrasil.org.br/2018/12/com-amissima-sao-38-as-marcas-de-moda-

envolvidas-com-trabalho-escravo-no-brasil/>. Acesso em: 11 mai. 2019.  

63 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BxQHMMpn6jX/>. Acesso em: 11 mai. 2019.  

https://oglobo.globo.com/rio/rio-gastronomia-2014/movimento-disco-xepa-promove-discussao-sobre-reaproveitamento-de-alimentos-13706728
https://oglobo.globo.com/rio/rio-gastronomia-2014/movimento-disco-xepa-promove-discussao-sobre-reaproveitamento-de-alimentos-13706728
https://reporterbrasil.org.br/2018/12/com-amissima-sao-38-as-marcas-de-moda-envolvidas-com-trabalho-escravo-no-brasil/
https://reporterbrasil.org.br/2018/12/com-amissima-sao-38-as-marcas-de-moda-envolvidas-com-trabalho-escravo-no-brasil/
https://www.instagram.com/p/BxQHMMpn6jX/
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Segundo o site da instituição, na área da educação, o Akatu trabalha com 

Escolas, Empresas e Comunidades. Nas escolas, atua através da rede de aprendizagem 

Edukatu, que disponibiliza conteúdos em uma plataforma digital oferecidos 

separadamente a alunos e professores, além de realizar a capacitação presencial de 

professores e alunos e mobilizá-los para atuarem em projetos de consumo consciente e 

sustentabilidade junto às suas comunidades. Nas empresas, o Instituto qualifica 

colaboradores para agirem como verdadeiros multiplicadores do consumo consciente, 

por meio do qual esses mobilizadores sensibilizam e mobilizam os demais 

colaboradores. Nas comunidades, o Akatu também capacita os moradores para atuarem 

como multiplicadores do consumo consciente, principalmente, os ensinando a 

desenvolver novos materiais a partir do que eles já possuem. Na área da Comunicação, 

o Instituto dissemina, prioritariamente, informações sobre sustentabilidade e consumo 

consciente tanto nos meios tradicionais de comunicação como nas mídias sociais.  

Mas o que significa consumo consciente para o Akatu? Para o Instituto, 

consumo consciente não significa deixar de consumir, mas consumir melhor e de 

maneira diferente, sem excessos, a fim de que haja o suficiente para todos, inclusive nas 

próximas gerações. Isto é, ter a visão de que o ato de consumir um produto ou serviço 

está em um contexto maior do ciclo de produção, que pode trazer consequências 

positivas e negativas não apenas ao consumidor em si, mas também ao meio ambiente, à 

economia e à sociedade, que vão além dos impactos imediatos. “[...] Como disse 

Ghandi, ‘a Terra provê o suficiente para as necessidades de todos os homens, mas não 

para a voracidade de todos’” (AKATU, 2019). Nesse sentido, o consumidor consciente 

possui uma preocupação com os recursos gastos na produção do produto, em como ele 

deve ser corretamente usado e descartado, além de ter a compreensão e discernimento 

que tem um grande poder em suas mãos ao optar por um produto ou empresa, visto que 

assim possui a possibilidade de transformar um simples ato de compra numa ação 

política e de desenvolvimento social.  

Embora a percepção de que os consumidores sejam corresponsáveis no processo 

de desenvolvimento sustentável esteja cada vez mais difundida na sociedade, fica a 

dúvida de até que ponto é o nível de consciência e comportamento dos brasileiros no 

que tange ao consumo consciente. Diante dessa perspectiva, o Instituto Akatu lançou a 

“Pesquisa Akatu 2018 – Panorama do Consumo Consciente no Brasil: desafios, 

barreiras e motivações”
64

. Para fazer a pesquisa, foram entrevistadas 1.090 pessoas, 

                                                             
64 Disponível em: <https://www.akatu.org.br/arquivos/Pesquisa_akatu_apresentacao.pdf>. Acesso em: 29 
out. 2019.  

https://www.akatu.org.br/arquivos/Pesquisa_akatu_apresentacao.pdf
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homens e mulheres, com mais de 16 anos, de todas as classes sociais e de 12 capitais 

e/ou regiões metropolitanas de todo o país, entre março e abril de 2018. A partir do 

Teste do Consumo Consciente (TCC), que abrange 13 comportamentos
65

, a pesquisa 

analisou o quanto algumas atitudes fazem parte da rotina dos entrevistados, além dos 

hábitos de compra deles. Após serem avaliados os 13 comportamentos de consumo dos 

entrevistados, os consumidores brasileiros foram divididos nos seguintes perfis: 

indiferente, iniciante, engajado e consciente. Os consumidores “indiferentes” foram 

àqueles que aderiram a até quatro comportamentos, os “iniciantes” de cinco a sete, os 

“engajados” de oito a dez e os “conscientes” de onze a treze.  

Uma das conclusões da pesquisa é que houve um crescimento significativo no 

segmento do consumidor “iniciante”, de 32%, em 2012, para 38%, em 2018, o que 

denota que esse momento atual é o de recrutamento dos consumidores indiferentes para 

hábitos mais sustentáveis de consumo. 

Figura 13: “Nível de Consciência do Consumidor”
66

. 

                                                             
65 De acordo com a pesquisa, os 13 comportamentos são: 1 – Lê atentamente os rótulos antes de comprar 

os produtos; 2 – Pede nota fiscal quando vai às compras, mesmo que o fornecedor não a ofereça 

espontaneamente; 3 – Separa o lixo de casa para a reciclagem, mesmo não havendo coleta seletiva; 4 – 

Quando possível, usa também o verso das folhas de papel; 5 – Fecha a torneira enquanto escova os 

dentes; 6 – Espera os alimentos esfriarem antes de guardar na geladeira; 7 – Evita deixar lâmpadas acesas 

em ambientes desocupados; 8 – Desliga aparelhos eletrônicos quando não está usando; 9 – Passa ao maior 

número possível de pessoas as informações que aprende sobre empresas ou produtos; 10 – Planeja as 

compras de alimentos; 11 – Planeja as compras de roupas; 12 – Comprou nos últimos 6 meses produtos 

de materiais reciclados; 12 – Comprou nos últimos 6 meses produtos orgânicos. É importante frisar que, 
de acordo com o Instituto Akatu, esses 13 comportamentos foram escolhidos com base estatística por 

representarem um grande número de outros comportamentos e por serem capazes de fazerem a 

segmentação em quatro perfis de consumidores brasileiros.  

66
 Disponível em: <https://www.akatu.org.br/arquivos/Pesquisa_akatu_apresentacao.pdf>. Acesso em: 29 

out. 2019.  

https://www.akatu.org.br/arquivos/Pesquisa_akatu_apresentacao.pdf
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 Como é possível notar na imagem, são 76% os menos conscientes 

(“indiferentes” e “iniciantes”) em relação ao consumo, e como a pesquisa ainda aponta 

de acordo com os demais desdobramentos, o maior nível de consciência tem viés de 

idade, de qualificação social e educacional, o que se reflete em números, onde 24% dos 

mais conscientes têm mais de 65 anos de idade, 52% são da classe AB e 40% possuem 

ensino superior. Destaca-se também que o segmento dos consumidores mais conscientes 

(“engajados” e “conscientes”) é majoritariamente feminino e mais velho. Já o segmento 

dos “indiferentes”, o grupo menos consciente de todos, é principalmente mais jovem e 

masculino. Quanto à consciência dentro de casa, que inclui, por exemplo, o 

comportamento de evitar deixar lâmpadas acesas à toa, é o estágio dos “indiferentes” e 

“iniciantes”, uma vez que para esses grupos, a questão financeira ainda é o principal 

fator a levá-los a ter comportamentos mais conscientes. Com relação aos “engajados”, 

eles estão no estágio do planejamento, pois as suas práticas sustentáveis incluem o 

planejamento de compras de roupas e alimentos para evitar os desperdícios. Os 

consumidores conscientes, por sua vez, possuem comportamentos mais ativos, que vão 

além da casa, englobando, por exemplo, votar em um político que defenda causas 

ambientais e sociais.  

 De modo geral, notou-se que o brasileiro prefere o caminho da sustentabilidade 

ao do consumo desenfreado, principalmente, quando os entrevistados foram 

perguntados quais eram os seus dez principais desejos, onde os sete primeiros tinham 

uma clara ligação com as alternativas que apontavam para a sustentabilidade. Segundo a 

pesquisa, enquanto o primeiro lugar se expressa pelo desejo de “estilo de vida 

saudável”, o segundo lugar indica o desejo pelo “carro próprio” (consumo). Os três 

desejos seguintes apontam a preferência por caminhos da sustentabilidade: “água limpa, 

preservando fontes”, “alimentos saudáveis, frescos e nutritivos” e “tempo para pessoas 

que gosto”. De acordo com o Instituto, o aumento da preocupação com a alimentação 

saudável e por uma água limpa e preservada, provavelmente, tem estreita relação com o 

contexto socioambiental dos últimos anos. Por outro lado, ter o carro próprio surge 

como um dos principais obstáculos na liderança “absoluta” do caminho da 

sustentabilidade. Em cada um dos perfis de consumidor (indiferente, iniciante, engajado 

e consciente), o desejo por este bem material está sempre entre os sete maiores desejos. 

Quando são analisadas as regiões do país, o Sudeste é o único que apresenta o carro 

próprio como o primeiro desejo no ranking. “A pesquisa também aponta que o desejo 

pelo carro próprio é o primeiro entre as classes C, D e E – justamente as que mais são 

impactadas pelos problemas do transporte público” (AKATU, 2018).  
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 Nesse sentido, apesar de existir o desejo do brasileiro em seguir pelo caminho da 

sustentabilidade, a pesquisa indica que 61% dos entrevistados não sabem dizer o que é 

um produto sustentável. Ademais, embora haja a valorização dos aspectos sociais da 

sustentabilidade, o repertório associado ao conceito ainda é muito voltado para o meio 

ambiente, o que mostra a necessidade de maior conscientização do quem vem a ser de 

fato o consumo consciente, nesse caso, um consumo responsável em todas as áreas, seja 

ambiental, social, econômica, individual e/ ou coletiva. Nessa perspectiva, o Instituto 

Akatu também investigou as barreiras para o desenvolvimento de hábitos mais 

sustentáveis, e descobriu que o principal obstáculo nesse sentido é a necessidade de 

esforço, contemplando os seguintes itens: “exige muitas mudanças nos hábitos da 

família”, “exige muitas mudanças nos hábitos”, “custam caro”, “exige mais informação 

sobre as questões/impactos ambientais e sociais”, “é mais trabalhoso” e “são mais 

difíceis de encontrar para comprar”. Dentre os que afirmam que o esforço é a maior 

barreira, a noção de que os produtos sustentáveis são mais caros se sobressai.  

 

Figura 14: “Barreiras para adoção de práticas sustentáveis”
67

. 

 A percepção de que os produtos sustentáveis são mais caros é devido à própria 

lógica que se estabeleceu em torno do consumo consciente ao longo dos debates sobre o 

assunto nos eventos ambientalistas hegemônicos. Percebe-se que no momento em que 

as empresas oficialmente entram no circuito da sustentabilidade, muitas delas acabam se 

apropriando do tema ao perceberem a oportunidade de marketing com essa nova 

demanda de consumo. Uma demanda que tende a enxergar a vida como capital, e 

                                                             
67

 Disponível em: <https://www.akatu.org.br/arquivos/Pesquisa_akatu_apresentacao.pdf>. Acesso em: 29 

out. 2019.  

https://www.akatu.org.br/arquivos/Pesquisa_akatu_apresentacao.pdf
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capitaliza o invisível, a vida. “Se o que não é capitalizável, torna-se capital, a vida é um 

bem, uma ‘mercadoria’ que passa a ser ‘matéria-prima’ do consumo verde, na 

Sociedade de Controle, cuja modernidade é líquida e o capitalismo é agora natural e 

rizomático, ao mesmo tempo” (TAVARES e IRVING, 2009, p. 93). Diante do intento, 

nota-se que é nessa perspectiva que muitas empresas atuam, explorando a natureza e as 

pessoas em prol de uma nova “marca”, a sustentabilidade, que é travestida de discursos 

e simbologias do politicamente correto, mas que na realidade, escondem margens 

vultosas de lucros em função da “exploração” do que não deveria ser capitalizável.  

Dessa maneira, é cada vez mais urgente que a sociedade civil seja capacitada e 

instrumentalizada para conseguir romper com a pedagogia cultural que a cerca e, assim, 

ser capaz de ter discernimento sobre as lógicas que permeiam as novas estratégias de 

poder.  

 Dado o exposto, percebesse que ainda há muito que se fazer pelo consumo 

consciente. Os dados apresentados pelo Instituto Akatu nessa pesquisa mostram que 

muitas pessoas ainda não têm a devida informação sobre o que vem a ser a temática, e 

quando têm certo entendimento sobre o assunto, não o têm de maneira completa e 

correta, como vimos, o consumo consciente, muitas vezes, tende a estar atrelado 

somente a questões ambientais. E em muitos casos as ações no que diz respeito a um 

consumo mais consciente estão relacionadas mais às questões financeiras que aos 

impactos negativos gerados por hábitos de consumo desenfreados. Nessa conjuntura, o 

Instituto Akatu tem feito um trabalho que visa oferecer publicamente e de maneira 

gratuita um estudo que permite maior compreensão sobre a temática. Todavia, é preciso 

fazer uma ressalva quanto a alguns dos apoiadores e patrocinadores do Instituto, visto 

que há uma incoerência entre as políticas do Instituto e de algumas empresas associadas. 

 Na lista de apoiadores do Akatu consta a presença da Coca-Cola Brasil e da 

Nestlé, no entanto, como indica Camargo
68

 (2018) do site Conexão Planeta, uma 

pesquisa da organização internacional Break Free From Plastic revela que existem três 

multinacionais, entre elas a Coca-Cola, PepsiCo e Nestlé, que são as principais 

responsáveis por poluir as águas do Planeta e matar a vida de milhares de animais, que 

ao ingerirem as embalagens descartadas nos oceanos, morrem sufocados e 

contaminados com os resíduos plásticos. Camargo (2018) afirma que em um 

levantamento realizado em parceria com o Greenpeace Internacional, divulgado em 

                                                             
68 Ver mais em: “Coca-Cola, PepsiCo e Nestlé são maiores poluidoras de lixo plástico no planeta, 

denunciam ONGs internacionais”. Disponível em: <http://conexaoplaneta.com.br/blog/coca-cola-pepsico-

e-nestle-sao-maiores-poluidoras-de-lixo-plastico-do-planeta-denunciam-ongs-internacionais/>. Acesso 
em: 30 out. 2019.  

http://conexaoplaneta.com.br/blog/coca-cola-pepsico-e-nestle-sao-maiores-poluidoras-de-lixo-plastico-do-planeta-denunciam-ongs-internacionais/
http://conexaoplaneta.com.br/blog/coca-cola-pepsico-e-nestle-sao-maiores-poluidoras-de-lixo-plastico-do-planeta-denunciam-ongs-internacionais/
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outubro de 2018, a ONG destaca que em 239 limpezas de praias e auditorias de marcas 

realizadas em 42 países, embalagens plásticas das três empresas são as mais 

encontradas. Foram analisados mais de 187 mil resíduos plásticos, e o tipo de plástico 

mais observado foi o poliestireno e o PET. Ambos derivados do petróleo e com enorme 

impacto ambiental, visto que levam, em média, 400 anos para se decomporem na 

natureza.  

 Sendo assim, é um pouco contraditório um Instituto como Akatu que preza pelo 

consumo consciente receber o apoio de empresas como Coca-Cola e Nestlé, que poluem 

os oceanos com toneladas de plásticos todos os anos. Embora essas empresas 

recentemente tenham adotado uma postura mais “sustentável”
69

, as consequências 

socioambientais de tais negócios são muito mais negativas e agressivas que positivas. 

Desse modo, aparentemente, iniciativas como a Coca-Cola, estariam “apenas” surfando 

na onda do consumo consciente e da imagem do Instituto Akatu para agregar valor 

imaterial às suas marcas. É fato que posicionamentos como esses são comuns na lógica 

do Ecopoder, mas é importante destacar que parcerias entre Institutos, Movimentos 

sociais e empresas são normais e até bem-vindas para fortalecerem os movimentos e as 

pesquisas em prol da transformação dos hábitos de consumo, uma vez que a Sociedade 

de Controle se estrutura pelo olhar de uma Sociedade de Consumo, “no qual a natureza 

(vida) torna-se um capital espetacular regulado pelo mercado, sendo esta noção 

constituída através de um ‘rizoma verde’, em que todos se influenciam, se controlam, se 

produzem e se consomem” (TAVARES e IRVING, 2009, p. 225). Entretanto, salienta-

se que essas parcerias devem estar alinhadas com o propósito de existência, políticas e 

causas defendidas pelos movimentos e institutos, pois patrocínio por patrocínio pode 

acabar colocando em risco a autonomia, a credibilidade e a radicalidade que os 

movimentos exigem. São justamente tais discussões que principiam o próximo tópico 

da dissertação.   

2.2 - A natureza sob a lógica do Ecopoder 

 A ordem mundial planetária se caracteriza pelo deslocamento do poder do centro 

dos Estados-Nações para o não lugar das corporações transnacionais. “Hardt e Negri 

                                                             
69 Ver mais em: “Mundo sem resíduos: entenda a nova visão sustentável da The Coca-Cola Company para 

embalagens”. Disponível em: <https://www.cocacolabrasil.com.br/historias/entenda-a-nova-visao-

sustentavel-da-the-coca-cola-company-para-embalagens>. Acesso em: 30 out. 2019. Mais em: “Nestlé 

quer 100% de suas embalagens recicláveis até 2025”. Disponível em: 

<https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/02/07/nestle-quer-100-de-suas-embalagens-

reciclaveis-ate-2025.html>. Acesso em: 30 out. 2019.  

https://www.cocacolabrasil.com.br/historias/entenda-a-nova-visao-sustentavel-da-the-coca-cola-company-para-embalagens
https://www.cocacolabrasil.com.br/historias/entenda-a-nova-visao-sustentavel-da-the-coca-cola-company-para-embalagens
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/02/07/nestle-quer-100-de-suas-embalagens-reciclaveis-ate-2025.html
https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/02/07/nestle-quer-100-de-suas-embalagens-reciclaveis-ate-2025.html
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destacam que o poder, na atualidade, é a forma de regulação da vida social, que é 

conduzida ‘por dentro’, sendo esta acompanhada, interpretada, absorvida e rearticulada” 

(TAVARES e IRVING, 2009, p. 94). Nesse sentido, como dito anteriormente, a vida se 

tornou um objeto de poder, sendo que a função mais importante desse poder é envolver 

a vida e administrá-la por completo. Como denominado por Hardt e Negri (apud 

TAVARES e IRVING, 2009, p. 94), esse novo paradigma de poder é denominado de 

Biopoder, cuja lógica não deve ser entendida apenas em sua dimensão econômica e 

social, mas em todas as suas dimensões, nos seus diferentes Bios, sejam sociais, 

políticos, econômicos, culturais, etc, sempre com o olhar atento do Capitalismo Mundial 

Integrado.  

Segundo Guattari, o Capitalismo Mundial Integrado opera segundo 
um poder, tanto policentrado quanto descentralizado – do não lugar –, 

das corporações transnacionais, integrando diferentes dimensões 

(política, social, econômica, cultural, ambiental etc.) e produzindo 
comportamentos sociais – e de consumo –. É um capitalismo 

rizomático que está sempre se reinventando, de maneira contínua e 

infinita, na criação de novos mercados de consumo, demandas e novos 

modos de ser. Ele é, ao mesmo tempo, global e local, utiliza-se do 
“capital do saber” como forma de compreensão das pistas que levam 

às tendências do consumo; desenvolve produção dos desejos, 

invadindo todo o socius. (Ibid., p. 92).  

Sendo assim, a natureza se torna uma tendência de mercado, o verdadeiro 

exemplo da segmentação transnacional, interferindo nas esferas individuais e coletivas, 

no psíquico e no social, sem que seja possível estabelecer claramente uma única ordem 

de causalidade entre esses níveis. Desse modo, o Biopoder atua tanto no sentido da 

criação de uma nova cultura de consumo, por meio de um “poder verde”, fundamentado 

no Ethos ambiental, quanto pela transmissão da noção de sustentabilidade. Posto que 

por meio desse novo estilo de consumo, a natureza é ressignificada e se transforma em 

um capital imaterial. Nesse contexto, muitas empresas acabam se apropriando da causa 

para criar novos estilos de vida, isto é, uma “subjetividade verde” para dar novos 

sentidos às mesmas práticas de consumo baseadas na acumulação. Ou seja, mudam-se 

os discursos, mas a cultura capitalística do consumismo permanece presente, e é 

possível notar esse cenário em função da proliferação de produtos “verdes” e/ou 

“ecologicamente corretos” nas lojas especializadas, farmácias e até no supermercado.  

Retomando Bauman, na sociedade contemporânea dessa Modernidade 

Líquida, o consumo verde é uma das novas marcas desse mal-estar 

pós-moderno, inscrito na vontade da liberdade de consumir e do ritmo 
veloz das mudanças econômicas, políticas, sociais, tecnológicas, 

culturais e ambientais; mudanças estas que vêm ocorrendo no caos, na 

imanência, no rizoma, no contexto psicossocial das redes (Ibid., p. 
99).  
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 Desse modo, como aponta Tavares e Irving (2009), se o verde é um negócio, o 

capitalismo passa a ser considerado como “natural”. E assim “todos” saem ganhando, 

empresas, consumidores, ONGs, movimentos sociais e a sociedade civil, já que a venda 

de produtos “verdes” tende a contribuir para melhorar as condições de vida no planeta. 

Nessa dinâmica, outro aspecto a se destacar, é a importância do marketing, que também 

passou a ser denominado e especializado em marketing verde, ambiental, ecológico ou 

eco marketing. Segundo a American Marketing Association (apud TAVARES e 

IRVING, 2009, p. 122), o Marketing Ecológico se caracteriza pelo estudo dos aspectos 

positivos e negativos das ações de Marketing no que diz respeito à poluição e ao 

esgotamento dos recursos naturais não renováveis. Philip Kotler entende o marketing 

ambiental como o movimento das empresas na produção de produtos ambientalmente 

responsáveis em relação ao meio ambiente. E Ottman afirma que o marketing verde ou 

ambiental compõe-se de “todas as atividades desenvolvidas para gerar e facilitar 

quaisquer trocas com a intenção de ‘satisfazer’ os desejos e necessidades dos 

consumidores, de forma que não tenha impacto negativo sobre o meio ambiente” (Ibid., 

p.122).  

  Nesse sentido, produtos com apelos ecológicos e/ou associados à chamada 

“responsabilidade socioambiental” vêm ganhando preferência no mercado, e sendo 

adquiridos por um novo consumidor, que está cada vez mais exigente. De acordo com 

pesquisa da Nielsen (2019)
70

, dentre as 21 mil pessoas entrevistadas, 58% dizem não 

comprar produtos de empresas que realizam testes em animais, 65% não compram de 

empresas vinculadas ao trabalho escravo e 30% estão atentos aos ingredientes dos 

produtos. Esses números mostram que os consumidores estão mais exigentes, mas não 

necessariamente mais conscientes, pois como já relatado, ser um consumidor consciente 

vai além de apenas comprar produtos e serviços com apelo socioambiental. Assim, 

percebe-se que o crescimento desses produtos no mercado está diretamente relacionado 

tanto aos esforços de marketing e comunicação, quanto na imagem criada para os 

mesmos, “a partir da lógica de um espetáculo, que os transforma em bens ‘autênticos’ e 

mercantilizados como diferentes” (TAVARES e IRVING, 2009, p. 109).  

 No plano dessa diferenciação no mercado, muitos artífices são usados como 

diferencial no âmbito das responsabilidades socioambientais. Nessa perspectiva, embora 

a gestão ambiental seja uma responsabilidade conjunta entre governo, setor privado e 

                                                             
70

 Ver mais em: “Brasileiros estão cada vez mais sustentáveis e conscientes”. Disponível em: 

<https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/brasileiros-estao-cada-vez-mais-sustentaveis-e-

conscientes/>. Acesso em: 31 out. 2019.  

https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/brasileiros-estao-cada-vez-mais-sustentaveis-e-conscientes/
https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/brasileiros-estao-cada-vez-mais-sustentaveis-e-conscientes/
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sociedade civil, as certificações ambientais têm sido vistas como diferenciais de 

qualidade que beneficiam diretamente às empresas, uma vez que é uma forma de 

regulação do próprio mercado, já que se traduz “em termos de aumento de 

competitividade da empresa pela adoção de medidas que visem melhores taxas de 

conversão de matérias-primas, menores gastos com energias e o envolvimento de uma 

força de trabalho mais engajada” (Ibid., p. 119). A principal certificação ambiental 

vigente é a ISO 14000, cuja uma das normas dessa série a 14001
71

, que “considera 

critérios de desempenho ambiental, avaliando os impactos ambientais no processo de 

gestão, para que estes possam ser gerenciados pela organização, e para os quais se 

espera controle” (Ibid., p. 119). Dado o intento, ressalta-se que a noção de 

sustentabilidade tem sido fomentada em vinculação à concepção de “crescimento 

sustentável”, o que torna todo o cenário amigável às empresas. Portanto, as corporações 

continuam operando sobre a lógica econômica, mas com a premissa de “crescimento 

sustentável”’.  

(...) muitos líderes empresariais perceberam que a insistência nas 
mesmas estratégias dos últimos trinta anos oferecia pouco potencial de 

crescimento. Ao buscarem novas estratégias, constaram que a 

abordagem do desenvolvimento sustentável abria novas alternativas 
para o crescimento. (HOLLIDAY et al, 2002, p. 19 apud TAVARES 

e IRVING, 2009, p. 121).  

Nesse contexto, surgem alguns pontos de tensão: as empresas têm se apropriado 

do conceito de sustentabilidade como forma de produção para gerar mais consumo? Há 

uma ilusão de sustentabilidade para assegurar o Biopoder? Dentro dessa esfera existe 

uma força política capaz de empreender resistência? Ou os movimentos sociais estão 

sendo capturados pelas empresas já consolidadas no mercado? Assim, destacam-se 

alguns bons exemplos de empresas que têm feito a diferença nesse cenário, e outras, 

cujas intenções são um tanto quanto duvidosas. A Farm é, por exemplo, uma das 

empresas que é bastante questionada quanto à intenção de produzir uma moda mais 

sustentável. A marca em 2017 criou o re-Farm, uma tentativa de criar novas peças Farm 

a partir dos próprios resíduos de tecido: roupas com pequenos defeitos, retalhos de corte 

e sobras de matérias-primas e aviamentos. Com essa estratégia de negócio, a empresa 

                                                             
71 “A ISO é uma sigla em inglês para Organização Internacional de Normalização e é formada por 

diversos países, onde seus membros reúnem especialistas para desenvolver padrões internacionais. Estes 

padrões são feitos de forma voluntária e são baseados em consenso sobre aspectos importantes do 

mercado, que irão apoiar a inovação e proporcionar soluções para os desafios globais. O Brasil se inseriu 

na ISO por meio da ABNT [...] O objetivo principal da ISO 14001 é possibilitar que as organizações 

atendam as suas necessidades socioeconômicas em equilíbrio com a proteção do meio ambiente”. 
Disponível em: <https://www.nomus.com.br/blog-industrial/certificacao-iso-14001-o-que-e-para-que-

serve/>. Acesso em: 15 out. 2019.  

https://www.nomus.com.br/blog-industrial/certificacao-iso-14001-o-que-e-para-que-serve/
https://www.nomus.com.br/blog-industrial/certificacao-iso-14001-o-que-e-para-que-serve/
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fez uma parceria ainda em 2017 com a Re-Roupa a fim de afirmar o seu novo 

posicionamento de colaboração e consciência. No site da Farm, eles dizem que todas as 

peças da coleção foram produzidas no ateliê do Re-Roupa no Rio de Janeiro, em 

parceria com as costureiras empreendedoras que trabalham de forma independente 

empoderando a mão-de-obra local. Essas peças foram e são feitas à mão, com 

combinações exclusivas de antigas e novas estampas da marca. A parceria com o Re-

Roupa deu tão certo que dura até os dias de hoje e se estendeu para projetos com outras 

iniciativas como com a Insecta Shoes, Banco de Tecidos e com o site Enjoei. 

Mas uma coisa chama a atenção na parceria entre Farm e Re-Roupa. A Gabriela 

Mazepa, fundadora do Re-Roupa, segundo Maia (2017), divulgou uma nota em 2017, 

mesmo ano da parceria com a Farm, listando os motivos pelos quais saiu da parceria 

com a Malha e a C&A, afirmando que existia um abismo muito grande entre discurso e 

prática. Ela ressaltou que tinha medo que aparecessem novas marcas sustentáveis, mais 

produtos e menos processos. Deixou claro que ainda desconfiava de algumas intenções, 

mas entendia que a consultoria e projetos com grandes empresas, bem como cursos e 

palestras são mais importantes do que a própria produção de coleção. Nesse sentido, não 

só como viabilidade financeira, mas com a intenção de reduzir os resíduos, fechou a 

parceria com a Farm. Mas não seria a Farm uma grande ilusão no cenário da 

sustentabilidade? Não teria a Farm um grande abismo entre discurso e prática? Apesar 

de a Farm ostentar em seu site ser finalista do prêmio ecoera
72

 2018, finalista no prêmio 

muda
73

 2018, apoiadora do Brasil Eco Fashion Week
74

 e participante do Índice de 

Transparência
75

 do Movimento Fashion Revolution Brasil, não é bem isso que ocorre na 

                                                             
72 “Idealizado pela especialista em sustentabilidade Chiara Gadaleta, o Prêmio ECOERA, tem como 
objetivo analisar o mercado da moda, beleza e design através de indicadores de sustentabilidade se 

consolidando como uma ferramenta de análise e criação de metas para a diminuição do impacto das 

indústrias no meio ambiente e na sociedade”. Fonte: <https://www.farmrio.com.br/re-farm>. Acesso em: 

31 out. 2019.  

73 Vogue, Glamour, Casa Vogue e Sistema B. uniram as suas expertises para criar o prêmio muda, que 

aconteceu pela primeira vez no ano de 2018 e reconhece o empenho de empresas dos setores da moda, 

beleza e design em aplicar  uma cadeia de produção sustentável – o que vai das práticas positivas para o 

meio ambiente até a gestão responsável de pessoas. Fonte: <https://www.farmrio.com.br/re-farm>. 

Acesso em: 31 out. 2019.  

74 “A BEFW foi criada para fomentar a moda sustentável nacional, gerar negócios, inspirar e apontar 

alternativas em prol da moda consciente”. Fonte: <https://www.farmrio.com.br/re-farm>. Acesso em: 31 
out. 2019. 

75 “Co-realizado entre as equipes brasileira e global do movimento Fashion Revolution o ‘Índice de 

Transparência da Moda Brasil’, visa analisar em que medida vinte grandes marcas e varejistas de moda 

estão comunicando ao público sobre as suas cadeias produtivas – e incentivar uma maior prestação de 

contas em relação aos impactos socioambientais do setor”. Fonte: <https://www.farmrio.com.br/re-farm>. 

Acesso em: 31 out. 2019. 

https://www.farmrio.com.br/re-farm
https://www.farmrio.com.br/re-farm
https://www.farmrio.com.br/re-farm
https://www.farmrio.com.br/re-farm
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prática. Segundo o próprio Índice de Transparência
76

 do Movimento Fashion 

Revolution Brasil, a Farm atingiu de 11 a 20% dos critérios relacionados à transparência 

que incluem políticas e compromissos; governança; rastreabilidade; conhecer, 

comunicar e resolver e tópicos em destaque. De acordo com o Índice, a pontuação da 

Farm indica que nesse ponto, as marcas estão mais propensas a publicarem muitas 

políticas e algumas informações sobre os seus procedimentos e relacionamentos com 

fornecedores. Mas é provável que essas marcas não estejam divulgando suas listas de 

fornecedores.  

Como destacado por Baldioti (2019) do site Projeto Colabora, a “lista suja” do 

trabalho escravo 2019, autuou 186 empregadores, entre eles, a Animale, grife que 

pertence ao grupo Soma (assim como a Farm, Fábula, A.Brand, FYI, Foxton e Off 

Premium), por subcontratar costureiros imigrantes bolivianos e os submeter a jornadas 

de mais de 12 horas por dia. A fiscalização do extinto Ministério do Trabalho, já havia 

flagrado em setembro de 2017, o crime em três oficinas na região metropolitana de São 

Paulo. Somado a este fato, em 2017, a Farm recebeu uma avalanche de críticas após 

divulgar uma nova estampa que retratava o cenário brasileiro do século XIX, com 

mulheres e homens negros como escravos na Casa Grande, período que a escravidão 

movimentava a economia do país. Mesmo a marca pedindo desculpas e retirando todas 

as peças do site e da loja, a ação não foi o suficiente para conter as críticas dos 

internautas, que acusaram a empresa de racista. Ademais, essa não foi a primeira vez 

que a Farm se envolveu em polêmica com a questão racial no Brasil, segundo Terto
77

 

(2017) do site HuffPost, em 2015, a marca usou uma modelo branca para homenagear 

Iemanjá no dia da Nossa Senhora da Conceição, sendo que a divindade das águas é de 

origem africana.  

                                                             
76 Ver mais em: “Índice de Transparência da Moda Brasil – Edição 2018”. Disponível em: 

<https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_indicedetranparenciadamodabrasil?e=25766662/65082221. 
Acesso em: 31 out. 2019.  

77 Ver mais em: “Esta estampa da Farm levantou um novo debate sobre racismo no mercado da moda”. 

Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/2017/07/11/esta-estampa-da-farm-levantou-um-novo-

debate-sobre-racismo-no-me_a_23025227/>. Acesso em: 31 out. 2019. 

https://issuu.com/fashionrevolution/docs/fr_indicedetranparenciadamodabrasil?e=25766662/65082221
https://www.huffpostbrasil.com/2017/07/11/esta-estampa-da-farm-levantou-um-novo-debate-sobre-racismo-no-me_a_23025227/
https://www.huffpostbrasil.com/2017/07/11/esta-estampa-da-farm-levantou-um-novo-debate-sobre-racismo-no-me_a_23025227/
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Figura 15: “Estampa ‘Rua do Mar’ Farm”
78

. 

Logo, como falar em Farm e Sustentabilidade? Mesmo que a parceria entre Farm 

e Re-Roupa tenha ocorrido de forma responsável em todos os âmbitos necessários, é 

notável, como a Farm tem se apropriado das questões sociais e da lógica sustentável do 

Re-Roupa e de outras iniciativas de fato engajada com a causa do desenvolvimento 

sustentável para agregar valor imaterial à própria empresa. Além disso, mesmo que o 

Re-Roupa aposte na parceria com a Farm para aumentar a escala de alcance da 

transformação na moda, não haveria uma incoerência entre as políticas e compromissos 

das empresas? A princípio, nota-se que realmente há uma incongruência entre as duas 

propostas, no entanto, ressalta-se que mesmo com essa parceria e com os possíveis 

interesses financeiros por trás dessa associação, não há como negar que o Re-Roupa seja 

um processo revolucionário no setor da moda, visto que mesmo desenvolvendo 

coleções com a Farm, eles se mantém fieis ao processo de transformação, 

reaproveitamento e valorização da cadeia produtiva para a geração de menor impacto 

ambiental e social; continuam desenvolvendo as próprias coleções de maneira 

independente e justa, além de divulgarem informações sobre as consequências 

socioambientais das práticas de consumo desenfreadas.  

                                                             
78

  Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/2017/07/11/esta-estampa-da-farm-levantou-um-

novo-debate-sobre-racismo-no-me_a_23025227/>. Acesso em: 31 out. 2019. 

https://www.huffpostbrasil.com/2017/07/11/esta-estampa-da-farm-levantou-um-novo-debate-sobre-racismo-no-me_a_23025227/
https://www.huffpostbrasil.com/2017/07/11/esta-estampa-da-farm-levantou-um-novo-debate-sobre-racismo-no-me_a_23025227/
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 No que tange aos preços fixados pela Farm, observa-se que as peças feitas a 

partir do upcycling, são vendidas por um preço similar aos produtos que não são 

denominados como “ecologicamente responsáveis”, informações obtidas numa pesquisa 

exploratória. Isso confirma que a empresa tem acumulado lucros em cima do não 

capitalizável, a vida.  

Figura 16: “‘Print’ do site da Farm”
79. 

Entretanto, mesmo em um contexto em que a lógica do desenvolvimento 

sustentável esteja sendo capturada pelas grandes corporações capitalistas, é importante 

lembrar que o movimento em prol de um consumo mais consciente assinala bons 

exemplos de criação, desenvolvimento e divulgação de produtos “ecologicamente 

corretos” e socialmente responsáveis. Sob esse ângulo, frisam-se algumas empresas que 

têm tentado oferecer alternativas de consumo que contribuem para melhorar a vida dos 

indivíduos na sociedade. Um bom exemplo nesse sentido é a Reformation. O propósito 

da marca é criar roupas femininas com caimento perfeito, mas que não causem impactos 

negativos ao meio ambiente. A marca californiana criada pela estilista Yael Aflalo 

utiliza na produção das suas roupas, matérias-primas que as fábricas descartam e que 

são reaproveitáveis, roupas usadas desconstruídas, peças vintage e tecidos novos, mas 

totalmente sustentáveis. Suas fábricas utilizam apenas energia eólica e cerca de 70% do 

lixo gerado é reciclado. No site oficial da Reformation, é possível descobrir como 

funciona toda a cadeia de produção, desde a estrutura da fábrica, passando por uma 

explicação detalhada de cada matéria-prima, além de conhecer mais sobre os 

funcionários que participam do processo. A marca ainda lista quanto de energia e água 

                                                             
79 Disponível em: <https://www.farmrio.com.br/re-farm>. Acesso em: 31 out. 2019.  

https://www.farmrio.com.br/re-farm
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foram utilizadas para que cada peça fosse criada. Nas lojas, os cabides são recicláveis, 

assim como as embalagens que as clientes recebem em casa. A Reformation faz tanto 

sucesso, que só no Instagram oficial conta com um milhão e meio de seguidores. De 

acordo com Peres
80

 (2017), a marca possui clientes fiéis como Bella Hadid, Emily 

Ratajkowski, Karlie Kloss e Taylor Swift. Por fim, ressalta-se que a representatividade 

também é destacada pela label, visto que nos principais canais de comunicação com o 

público, é possível ver modelos de biotipos variados e peças com tamanhos 

diversificados.  

         

Figura 17: “Reformation”
81

. 

 No campo do consumo consciente, destacam-se ainda a atuação de empresas 

como a C&A e a Natura. A C&A é uma cadeia internacional de vestuário fundada em 

1841 nos Países Baixos. A primeira loja C&A no Brasil foi inaugurada em agosto de 

1976 e desde então a empresa tem atuado de forma intensa em terras brasileiras. A 

marca foi a primeira no setor de varejo de moda no Brasil a produzir um relatório de 

sustentabilidade com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative
82

 (GRI). Além 

                                                             
80 Ver mais em: “10 marcas eco-friendly que você precisa conhecer”. Disponível em: 

<https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2017/06/10-marcas-eco-friendly-que-voce-precisa-

conhecer.html>. Acesso em: 14 out. 2019.  
81 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B3idspanVPl/>. Acesso em: 14 out. 2019.  

82 “A Global Reporting Initiative é uma organização internacional que ajuda empresas, governos e outras 

instituições a compreender e comunicar o impacto dos negócios em questões críticas de sustentabilidade. 

[...] As diretrizes da GRI – chamadas G4 – na elaboração dos relatórios ajudam a identificar os impactos 

das operações da organização sobre o meio ambiente, economia e sociedade civil. O objetivo é 

apontar informações confiáveis, relevantes e padronizadas para que sua empresa avalie oportunidades e 

riscos a partir desses impactos e tome decisões mais embasadas sobre o assunto. [...]Essa remodelagem 

originou os Padrões GRI de Relatório de Sustentabilidade. Foram os primeiros padrões globais para 

criação de relatórios de sustentabilidade”. Ver mais em: <https://cebds.org/blog/o-que-e-

gri/#.XiDSbP5KjIU>. Acesso em: 16 jan. 2020.  

https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2017/06/10-marcas-eco-friendly-que-voce-precisa-conhecer.html
https://vogue.globo.com/moda/moda-news/noticia/2017/06/10-marcas-eco-friendly-que-voce-precisa-conhecer.html
https://www.instagram.com/p/B3idspanVPl/
https://cebds.org/blog/o-que-e-gri/#.XiDSbP5KjIU
https://cebds.org/blog/o-que-e-gri/#.XiDSbP5KjIU
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disso, de acordo com o próprio site da C&A
83

, em 2015, as quatro regiões onde a 

empresa atua – Europa, Brasil, México e China, se uniram em prol de uma estratégia 

global de sustentabilidade, dividida em três pilares básicos: Produtos Sustentáveis; Rede 

de Fornecimento Sustentável e Vidas Sustentáveis, com metas que vão até 2020. Em 

2017, preocupada com o impacto ambiental que o descarte incorreto das roupas poderia 

causar, a C&A lançou o Movimento ReCiclo no Brasil. Esse movimento consist ia em 

uma iniciativa que visava oferecer aos clientes e interessados uma alternativa para o 

descarte de peças que as pessoas não usavam mais. Ainda presente em mais de 140 lojas 

pelo país, o Movimento ReCiclo disponibiliza pequenos depósitos em estabelecimentos 

próprios da marca, para que as pessoas façam o depósito das suas peças de forma 

correta e menos danosa ao meio ambiente.  

Outro importante ponto a ser destacado, quanto à atuação da C&A, é que em 

2018, segundo Amaral
84

 (2018), a multinacional holandesa lançou a campanha global 

#VistaAMudança com enfoque no tema da sustentabilidade e fundamentado nos três 

pilares básicos citados anteriormente: Produtos, Rede de Fornecimento e Vidas 

Sustentáveis. Para marcar o lançamento da campanha, foi produzida uma linha de 

camisetas feitas com algodão mais sustentável e com o slogan “vista a mudança”. De 

acordo com Amaral (2018), a gerente sênior de comunicação e sustentabilidade da C&A 

no Brasil, Rozália Del Gáudio, afirma que a marca possui grandes desafios referentes à 

produção sustentável e ao consumo consciente, mas que toda a política da empresa gira 

em torno de produzir peças que façam os clientes se sentirem bem sem comprometer a 

qualidade de vida de quem está produzindo as roupas e sem afetar o Planeta. Esse 

posicionamento se confirma por meio dos resultados da edição de 2019 do Índice de 

Transparência de Moda Brasil do Movimento Fashion Revolution, em que a C&A foi a 

única marca brasileira a pontuar entre 61-70% nos critérios que medem a transparência 

das empresas de moda brasileiras. De acordo com o Índice, a pontuação da C&A aponta 

que a marca tem publicado listas mais completas de fornecedores que incluem até as 

instalações de processamento e beneficiamento, além dos fornecedores de matérias-

primas como algodão e viscose. Tal fato mostra que apesar das críticas que possam 

surgir no que tange a marca, esta tem se engajado verdadeiramente na causa do 

                                                             
83 Mais em: “Relatório de Sustentabilidade”. Disponível em: <https://sustentabilidade.cea.com.br/pt-

br/Paginas/relatoriosustentabilidade.aspx>. Acesso em: 16 jan. 2020.  

84 Ver mais em: “C&A quer ser empresa de varejo de moda mais sustentável do mundo”. Disponível em: 

<https://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,cea-quer-ser-empresa-de-varejo-de-moda-mais-

sustentavel-do-mundo,70002291877>. Acesso em: 16 jan. 2020.  

https://sustentabilidade.cea.com.br/pt-br/Paginas/relatoriosustentabilidade.aspx
https://sustentabilidade.cea.com.br/pt-br/Paginas/relatoriosustentabilidade.aspx
https://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,cea-quer-ser-empresa-de-varejo-de-moda-mais-sustentavel-do-mundo,70002291877
https://emais.estadao.com.br/noticias/moda-e-beleza,cea-quer-ser-empresa-de-varejo-de-moda-mais-sustentavel-do-mundo,70002291877
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consumo consciente, pelo menos as pesquisas e relatórios como o do Fashion 

Revolution Brasil e do aplicativo Moda Livre nos mostram isso.  

Além da C&A, destaca-se a atuação da Natura. A marca é uma multinacional 

brasileira de higiene e cosmética, fundada em 1969. De acordo com Maria
85

 (2019) da 

Agência Envolverde, a empresa é líder no setor de venda direta no Brasil, “com mais de 

1,7 milhão consultoras, [fazendo parte da] Natura & Co, resultado da combinação entre 

as marcas Natura, The Body Shop e Aesop, com faturamento de R$ 9,9 bilhões em 

2017”.  Segundo Tavares e Irving (2009), a empresa vem atuando, desde 1999, com 

compromissos de sustentabilidade social e ambiental, através da aquisição da Flora 

Medicinal, uma tradicional fabricante de fitoterápicos. Como apontam os autores, desde 

o início da década de 1990, o movimento em direção ao desenvolvimento sustentável já 

havia sido iniciado pela Natura, visto que eles visavam à expansão para o mercado 

internacional.  

Em 2000, a linha Natura Ekos iniciou um novo ciclo da história da empresa, 

graças ao Programa de Desenvolvimento Sustentável concebido em parceria com as 

comunidades tradicionais da Amazônia para fornecer matéria-prima para a nova linha 

que estava sendo desenvolvida. Esse projeto é considerado pioneiro, porque além de 

fabricar produtos a partir de ativos sustentáveis, possuem embalagens com menor 

impacto ambiental e promovem o desenvolvimento social e econômico local das 

comunidades produtoras de matérias-primas. De acordo com Tavares e Irving (2009), os 

produtos da Natura Ekos são biodegradáveis e decompõem-se na natureza em até 28 

dias. “Para lançar essa nova linha, a Natura investiu, à época, R$ 11 milhões em 

pesquisas, desenvolvimento e esforços de marketing, e hoje a linha Ekos já representa 

20% do faturamento da empresa, segundo dados do ano de 2005” (Ibid., p. 141).  

Além disso, a Natura foi considerada recentemente a 15º empresa mais 

sustentável do mundo e a única brasileira do setor a integrar o levantamento do ranking 

Global 100, elaborado pela companhia canadense de mídia e pesquisa Corporate 

Knights. Maria (2019) afirma que essa é a décima vez consecutiva que a empresa 

aparece na lista. Esse levantamento foi apresentado em janeiro de 2019, durante o 

Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. As empresas presentes na 15º edição 

do ranking Global 100 conquistaram os melhores desempenhos entre as 7,5 mil 

companhias analisadas em 21 países de variados setores da indústria, em uma avaliação 

                                                             
85 Ver mais: “Natura é a 15º empresa mais sustentável do mundo”. Disponível em: 

<https://envolverde.cartacapital.com.br/natura-e-a-15a-empresa-mais-sustentavel-do-mundo/>. Acesso 
em 01 nov. 2019.  

https://envolverde.cartacapital.com.br/natura-e-a-15a-empresa-mais-sustentavel-do-mundo/
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um tanto quanto rigorosa que envolvia indicadores relacionados à energia, emissões de 

carbono, consumo de água, resíduos sólidos, capacidade de inovação, salários, 

segurança de trabalho, percentual de mulheres na gestão, entre outros critérios. Como 

assinala Maria (2019), apenas quatro empresas brasileiras estão nesta lista: Banco do 

Brasil, Natura, CEMIG e Engie Brasil Energia.  

Em 2018, a Natura foi a primeira empresa brasileira a conquistar o selo “The 

Leaping Bunny”, que afirma o compromisso da não realização de testes em animais nos 

produtos ou ingredientes da empresa. A marca também aderiu ao movimento “Segunda 

Sem Carne”, promovido no Brasil pela Sociedade Vegetariana Brasileira (SVB), 

tornando-se a primeira empresa de grande porte nacional a aderir à iniciativa. Ainda em 

2018, como apontado por Maria (2019), a Natura superou em mais de 40% a meta de 

volume de negócios da Amazônia, de R$ 1 bilhão até 2020, devido ao estreitamento das 

parcerias em prol da conservação do meio ambiente e da biodiversidade local, tudo isso 

como parte dos objetivos do Programa Amazônia. É importante destacar que no site da 

Natura já é possível encontrar a visão de sustentabilidade 2050
86

, onde a marca afirma 

que é mais que um discurso bem-intencionado, mas sim uma empresa em que a 

sustentabilidade está no dia-a-dia das suas atividades.  

Dado o exposto, percebe-se que assim como a C&A e a Natura, existem muitas 

empresas engajadas com a causa do desenvolvimento sustentável e do consumo 

consciente. É fato que como qualquer outra iniciativa privada, essas também buscam 

lucros e crescimento econômico, contudo, buscam tais conquistas da maneira menos 

prejudicial possível ao meio ambiente e à sociedade, de maneira que até proporcione 

uma maior democracia mercantil frente a um cenário de múltiplas empresas 

irresponsáveis no que tange a própria cadeia produtiva. Salienta-se que as empresas 

“ecologicamente e socialmente corretas” não são perfeitas e também lançam mão de 

estratégias do marketing verde, ambiental e/ou social para agregar valor imaterial à 

própria marca. Entretanto, nota-se que há um abismo de distância entre as que são 

efetivamente engajadas e as que não são envolvidas, cujo objetivo é apenas criar uma 

ilusão de sustentabilidade junto ao público-alvo. Logo, conclui-se que o consumo 

consciente e até mesmo os movimentos sociais podem ser capturados pela lógica do 

consumismo e das estratégias corporativistas do sistema capitalista, visto que como 

afirma Chomsky (2002), no neoliberalismo, o capitalismo só abre mão do lucro em 

favor das pessoas, se puder obter mais lucro. Todavia, existem empresas realmente 

                                                             
86 Mais em: “Desenvolvimento Sustentável – visão 2050”. Disponível em: 

<https://www.natura.com.br/sustentabilidade/visao-2050>. Acesso em: 01 nov. 2019.  

https://www.natura.com.br/sustentabilidade/visao-2050
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comprometidas com as causas ambientais e sociais e ainda há possibilidade de 

resistência ao sistema com os movimentos formados pelos chamados consumidores 

conscientes e as ONGs integralmente envolvidas nas problemáticas.  

2.3 - Agenda 2030 da ONU 

 Diante do conceito de consumo consciente e do levantamento dos principais 

eventos mundiais que marcaram e iniciaram a discussão sobre tal assunto, faz-se 

necessário destacar um plano futuro que visa orientar as ações das nações para um 

desenvolvimento sustentável global. A Agenda 2030 da ONU é um conjunto de 

programas, diretrizes e atividades que direcionarão os trabalhos das Nações Unidas e de 

seus países membros rumo a um caminho sustentável e resiliente. Essa agenda é um 

plano de ação que além de fortalecer a paz mundial com mais liberdade, busca erradicar 

a pobreza em todas as suas dimensões e formas, incluindo a pobreza extrema, pois eles 

entendem que esse é um requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável.  

As negociações da Agenda 2030 foram concluídas em agosto de 2015 e 

resultaram em um documento “audacioso” que propõe 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas correspondentes, fruto do acordo feito 

entre os delegados dos Estados Membros da ONU, que devem ser implantadas no 

período de 2016-2030.  

Figura 18: ODS
87

. 
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 Disponível em: <https://envolverde.cartacapital.com.br/tce-de-sao-paulo-cria-observatorio-para-

monitorar-ods-da-onu/>. Acesso em: 28 out. 2019.  

https://envolverde.cartacapital.com.br/tce-de-sao-paulo-cria-observatorio-para-monitorar-ods-da-onu/
https://envolverde.cartacapital.com.br/tce-de-sao-paulo-cria-observatorio-para-monitorar-ods-da-onu/
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Dentre esses 17 objetivos, destacam-se, neste capítulo, dois que estão totalmente 

alinhados com a problemática e o recorte desta pesquisa, que é o ODS 8 e o 12. O 

objetivo número 8 busca “promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e 

sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas” 

(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2015). Entre as metas a serem alcançadas, enfatiza-se 

algumas, como:  

[...] 8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para erradicar o trabalho 
forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e 

assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho 

infantil, incluindo recrutamento e utilização de crianças-soldado, e até 

2025 acabar com o trabalho infantil em todas as suas formas. 8.8 
Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho 

seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os 

trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e 
pessoas em empregos precários. (Ibid.).  

Já o objetivo número 12 visa “assegurar padrões de produção e consumo 

responsáveis”. Entre as várias metas desse objetivo, frisa-se àquelas mais desafiadoras 

frente ao cenário da Sociedade de Consumo Contemporânea como:  

[...] 12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per 

capita mundial, nos níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as 

perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e 

abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita. 12.4 Até 2020, 
alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e 

todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo 

com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente 
a liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos 

negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente. 12.5 Até 2030, 

reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reuso. 12.6 Incentivar as empresas, 

especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas 

sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo 

de relatórios. 12.7 Promover práticas de compras públicas 
sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais. 

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham 

informação relevante e conscientização para o desenvolvimento 
sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza. (Ibid.).  

 Dado o exposto, nota-se que os objetivos e metas da Agenda 2030 da ONU são 

bem ambiciosos quando se leva em consideração o cenário das consequências 

socioambientais das práticas de produção e consumo desenfreadas. Sendo assim, para 

alcançar cada uma das metas pretendidas dentro do prazo estabelecido será necessário 

mobilizar de forma intensa todos os atores sociais envolvidos e responsáveis pelo 

desenvolvimento sustentável. Todavia, no caso desse projeto, são os governos que estão 

na responsabilidade de lançar políticas públicas, gerar conscientização, internalização, 
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aplicação, controle e aferição das metas nacionais para estarem de acordo com os 

propósitos globais da Agenda 2030.  

Como aponta o site do Ministério das Relações Exteriores (2019), a Conferência 

Rio +20, que ocorreu em 2012 no Brasil, deixou claro que os Estados Membros das 

ONU deveriam construir coletivamente esse conjunto de objetivos e metas, a fim de 

ampliarem o êxito obtido com os Objetivos do Milênio (ODM)
88

. Para tanto, uma das 

novidades dos ODS e de suas metas é a obrigação de se aplicarem cada uma das 

premissas do plano a todos os membros das Nações Unidas, sejam países desenvolvidos 

ou em desenvolvimento, o que mostra que todos têm desafios a serem enfrentados 

quando o assunto é o desenvolvimento sustentável em suas três principais dimensões: 

social, econômica e ambiental.  

Nesse sentido, salienta-se que a função da Agenda 2030 não é apenas propor 

ODS, apesar dos mesmos serem o cerne da proposta, mas, de igual modo, zelar pelos 

meios de implantação que permitirão o cumprimento desses objetivos e metas. Nessa 

conjuntura, serão englobadas questões de alcance global, como financiamento que 

proporcionará o desenvolvimento de projetos, transferência de tecnologia, capacitação 

técnica e comércio internacional. Além disso, há a previsão de mecanismos de 

acompanhamento dos ODS e de suas metas com o intuito de auxiliar os países a 

comunicarem suas conquistas e a identificarem as suas maiores limitações, bem como a 

planejarem estratégias para avançarem em seus compromissos com o desenvolvimento 

sustentável.  

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (2019), no nível global, o 

mecanismo principal de acompanhamento é o Fórum Político de Alto Nível (HLPF, em 

inglês), elaborado a partir da Rio +20 para suceder a Comissão de Desenvolvimento 

Sustentável das Nações Unidas
89

. Esse Fórum se reúne anualmente em nível ministerial 

                                                             
88 Os objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram os oito objetivos internacionais de 

desenvolvimento estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2000, com o apoio de 

191 países, a serem implantados até 2015. Os oito objetivos foram: 1 - Acabar com a fome e a miséria; 2 - 
Oferecer educação básica de qualidade para todos; 3 - Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia 

das mulheres; 4 - Reduzir a mortalidade infantil; 5 - Melhorar a saúde das gestantes; 6 - Combater a Aids, 

a malária e outras doenças; 7 - Garantir qualidade de vida e respeito ao meio ambiente; 8 - Estabelecer 

parcerias para o desenvolvimento. Fonte: <http://www.odmbrasil.gov.br/os-objetivos-de-

desenvolvimento-do-milenio>. Acesso em: 29 out. 2019.  

89 “A Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (CSD) era um órgão do 
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC) encarregado de supervisionar os resultados 

da Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento / Cimeira da Terra de 1992. 

Foi substituído em 2013 pelo Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, que se 

reúne tanto na Assembleia Geral de quatro em quatro anos como no ECOSOC em outros anos. A CDS foi 

criada em dezembro de 1992 pela Resolução da Assembleia Geral da ONU como uma comissão funcional 

do Conselho Econômico e Social da ONU, implementando uma recomendação no Capítulo 38 da Agenda 

http://www.odmbrasil.gov.br/os-objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio
http://www.odmbrasil.gov.br/os-objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio
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sob o olhar atento do Conselho Econômico e Social (ECOSOC) da ONU. Em suma, o 

HLPF, além de desempenhar a função de acompanhamento dos ODS, também busca 

destacar as iniciativas que possuem resultados positivos no campo do cumprimento da 

Agenda 2030, desse modo, possui dois mecanismos proeminentes para essa questão, 

como: debates gerais sobre temas anuais, e seguimento das estratégias nacionais de 

implantação por meio da apresentação dos “Relatórios Nacionais Voluntários” 

(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2019). Desde que a Agenda 2030 

entrou em vigor, mais de 120 países dentre os 193 membros já submeteram as suas 

contribuições, mostrando pelo menos comprometimento com a luta contra os maiores 

desafios globais no que tange ao desenvolvimento sustentável.  

O Brasil apresentou o seu primeiro Relatório Nacional Voluntário (RNV) em 

2017, no qual tratou das estruturas institucionais colocadas em prática para incorporar 

os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nas políticas públicas. Como principal 

mecanismo institucional para a implantação da Agenda 2030, o Brasil criou a Comissão 

Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, através do Decreto nº 

8.892, de 27 de outubro de 2016. Criada com o objetivo de internalizar, difundir e dar 

transparência à execução da Agenda 2030, a Comissão Nacional para os ODS se 

constitui como uma instância colegiada paritária, de natureza consultiva, “responsável 

por conduzir o processo de articulação, mobilização e diálogo com os entes federativos 

e a sociedade civil” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017). Essa Comissão é 

composta por oito representantes do governo, entre eles estão a Secretaria de Governo 

da Presidência da República (SEGOV); Casa Civil da Presidência da República (Casa 

Civil); Ministério das Relações Exteriores (MRE); Ministério do Desenvolvimento 

Social (MDS); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG); 

Ministério do Meio Ambiente (MMA); representante dos níveis estadual/distrital; 

representante do nível municipal, e oito representantes da sociedade civil e do setor 

privado que são escolhidos por meio de edital público. Além disso, a Comissão conta 

com o apoio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como órgãos de assessoramento 

permanente.  

                                                                                                                                                                                   
21, Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento / Cúpula da Terra realizada no Rio de 

Janeiro, Brasil”. Fonte:  

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenv

olvimento_Sustent%C3%A1vel>. Acesso em: 29 out. 2019.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento_Sustent%C3%A1vel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento_Sustent%C3%A1vel
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Figura 19: Composição da Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável
90

. 

 Como podemos notar na imagem acima, para compor o Primeiro Mandato da 

Comissão Nacional para os ODS, além dos órgãos citados anteriormente, foram 

selecionados coletivos de entidades com significativa capacidade representativa em seus 

respectivos segmentos, como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Composição da Comissão para os ODS
91

. 

                                                             
90 Disponível em: <http://www.secretariadegoverno.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/snas-

documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf>. Acesso em: 29 out. 2019.  

http://www.secretariadegoverno.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/snas-documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf
http://www.secretariadegoverno.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/snas-documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf
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 No Relatório Nacional Voluntário brasileiro, além de serem estabelecidos os 

mecanismos de governança dos ODS, também é destacado que a Agenda 2030 deve ser 

tratada de forma integrada às estratégias nacionais de desenvolvimento. Nesse sentido, o 

primeiro passo para a internalização da Agenda 2030 foi verificar a correspondência das 

metas dos ODS aos atributos fixados pelo PPA 2016-2019. O Plano Plurianual (PPA) é 

o principal instrumento de planejamento de médio prazo das ações do governo. Previsto 

na Constituição Federal de 1988, o PPA 2016-2019 é constituído de programas, 

objetivos, metas e iniciativas que abarcam as diretrizes da administração pública para 

um período de quatro anos. O alinhamento das metas e indicadores dos ODS com os 

atributos do PPA tem o objetivo de identificar o ponto de encontro entre os objetivos da 

Agenda 2030 com o instrumento de planejamento do Governo Federal, como indica o 

próprio Relatório, “vinculando a visão de médio prazo da atuação governamental com a 

expectativa de implantação dos compromissos constantes nos ODS” (BRASIL, 2017). 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 21: Convergência entre as metas dos ODS e os atributos do PPA 2016-2019. Fonte: 

SEPLAN/MP, 2016
92

. 

Ao relacionar o PPA com os ODS da Agenda 2030, é possível perceber que as 

políticas públicas que integram o PPA 2016-2019 contemplam grande parte das metas e 

indicadores propostos pela Agenda 2030. Observa-se que, nesse primeiro levantamento 

feito pelo RNV, 86% das metas e 78% dos indicadores dos ODS possuem convergência 

de propósito com os atributos do atual PPA. 

                                                                                                                                                                                   
91 Disponível em: <http://www.secretariadegoverno.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/snas-

documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf>. Acesso em: 29 out. 2019.  

92
 Disponível em: <http://www.secretariadegoverno.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/snas-

documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf>. Acesso em: 29 out. 2019.  

http://www.secretariadegoverno.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/snas-documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf
http://www.secretariadegoverno.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/snas-documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf
http://www.secretariadegoverno.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/snas-documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf
http://www.secretariadegoverno.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/snas-documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf
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Figura 22: Número de atributos do PPA 2016-2019 relacionados com os ODS. Fonte: 

SEPLAN/MP, 2016
93

.  

 Como apontam os estudos feitos para o RNV (2017), também há a 

correspondência entre os números de atributos do PPA com cada ministério que está 

responsável pela implantação de políticas públicas que contribuirão para a conquista dos 

ODS. É ressaltado pela análise que um órgão pode estar relacionado a diferentes metas 

da Agenda 2030, isto é, órgãos distintos do Governo Federal podem contribuir de 

maneira direta para a consecução de uma mesma meta. Esse fato frisa a importância da 

integração e articulação interministerial para a realização de iniciativas que 

racionalizem a aplicação dos recursos orçamentários e concedam maior efetividade à 

realização de políticas públicas direcionadas para a Agenda 2030.  

 Dado o exposto, percebe-se que oficialmente o Brasil tem se comprometido ao 

cumprir com as pautas e obrigações básicas exigidas pela ONU. Contudo, na prática, as 

ações, principalmente, do governo federal brasileiro parecem não estar niveladas com as 

premissas dos documentos divulgados no que tange ao desenvolvimento sustentável, 

uma vez que os cuidados básicos com o meio ambiente não estão sendo plenamente 

executados, como mostram os últimos fatos do ano de 2019. Por exemplo, segundo 

Oliveira
94

 (2019) para o site do jornal El País Brasil, o país registrou, entre janeiro e 

agosto de 2019, um aumento de 83% das queimadas em relação ao mesmo período de 

                                                             
93

 Disponível em: <http://www.secretariadegoverno.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/snas-

documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf>. Acesso em: 29 out. 2019.  

94 Ver mais em: “Onda de incêndios na Amazônia sobe e governo admite descontrole ‘criminoso’”.  

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/21/politica/1566407148_180887.html>. Acesso 

em: 29 out. 2019.  

http://www.secretariadegoverno.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/snas-documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf
http://www.secretariadegoverno.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/snas-documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/21/politica/1566407148_180887.html
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2018, com 72.843 focos de incêndios até o mês de agosto. Os dados apresentados pelo 

site são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) que monitora o 

desmatamento por meio de imagens de satélites. Como indica a plataforma de notícias, 

esses dados foram desacreditados pelo Presidente da República, que rotulou a onda de 

queimadas como criminosa, e afirmou que as ONGs que atuam em favor da proteção 

ambiental poderiam estar envolvidas com os incêndios ilegais. Segundo Monteiro
95

 

(2019) do site o Estadão, por denúncia do próprio Presidente foi instaurada uma ação 

denominada “Dia do Fogo”, que está sendo investigada pela Polícia Federal, pois de 

acordo com as denúncias, um grupo teria combinado de incendiar a floresta, às margens 

da BR-163, rodovia que liga a região do Pará aos portos fluviais do Rio Tapajós e de 

Mato Grosso.  

 Nessa conjuntura, cabe salientar que independente dos responsáveis pelos focos 

de incêndio, é dever do Estado as políticas para mitigar as mudanças climáticas e para 

garantir a preservação ambiental. Desse modo, mesmo que as investigações para 

penalizar os responsáveis pelo incêndio sejam instauradas e mantidas, é premente que 

soluções sejam implantadas o mais rápido possível para o benefício de todos. Todavia, 

conforme ressaltado por diversos portais de notícias, como o Estadão e El País Brasil, 

entre outros, as medidas para o controle do incêndio só se tornaram mais intensa quando 

as queimadas ganharam repercussão internacional, principalmente, depois que São 

Paulo, a cidade mais industrializada do país, a 3000 quilômetros da Amazônia, viu o céu 

escurecer como consequência do mau tempo misturado às fumaças das queimadas 

vindas do Norte e da região Central.  Ou seja, destaca-se que o governo agiu, mas não 

com a devida agilidade e urgência que a situação exigia, pois foi apenas em 24 de 

agosto de 2019 que foi deflagrada a Operação Verde Brasil, que reunia as Forças 

Armadas e vários órgãos para trabalhar no combate ao fogo na região amazônica.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
95 Ver mais em: “Governo diz que queimadas foram reduzidas na Amazônia, mas não apresenta números 

comparativos”.  Disponível em: <https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,governo-diz-que-

queimadas-foram-reduzidas-na-amazonia-mas-nao-apresenta-numeros-comparativos,70002987164>. 

Acesso em: 29 out. 2019.   

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,governo-diz-que-queimadas-foram-reduzidas-na-amazonia-mas-nao-apresenta-numeros-comparativos,70002987164
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,governo-diz-que-queimadas-foram-reduzidas-na-amazonia-mas-nao-apresenta-numeros-comparativos,70002987164
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Figura 23: Queimadas na região amazônica no ano de 2019. Foto: Gabriela Bilo/Estadão
96

. 

 Outro fato que mostra certa falta de agilidade do atual governo com as questões 

do desenvolvimento sustentável é o vazamento de óleo no Nordeste. Esse vazamento foi 

um derrame de petróleo cru que a princípio atingiu mais de dois mil quilômetros do 

litoral da região nordeste do Brasil. Os primeiros registros do derrame ocorreram no fim 

do mês de agosto de 2019. De acordo com Fellet
97

 (2019) do site BBC Brasil, o 

incidente já afetou mais de 225 praias em pelo menos 80 municípios, e as manchas 

voltaram a aparecer em seis grandes praias do Rio Grande do Norte que haviam sido 

afetadas pelo vazamento, como Tabatinga, Búzios e Camurupim, em Nísia Floresta; 

Praia do Giz e Praia do Amor, em Tibau do Sul; e Pirangi do Norte, em Parnamirim. 

Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil afirmaram que a responsabilidade primária 

em acidentes de grande magnitude em praias e mares é da União, e não de Estados e 

Municípios. No artigo XX da Constituição, como bem indicado por Fellet (2019), entre 

os bens da União estão as “praias marítimas” e os “terrenos de marinha e seus 

acrescidos”. Como “terrenos da marinha e seus acrescidos” são abrangidas as áreas 

localizadas numa faixa de 33 metros contados a partir do mar em direção ao continente, 

bem como as margens dos rios e lagos que sofrem a influência das marés.  

Por essa razão, os órgãos federais tem a primazia nas ações de limpeza e 

investigação. O Ministério do Meio Ambiente (MMA), atualmente, chefiado por 

Ricardo Salles, é considerado o órgão com mais atribuições na resposta a incidentes 

                                                             
96 Disponível em: <https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,governo-diz-que-queimadas-

foram-reduzidas-na-amazonia-mas-nao-apresenta-numeros-comparativos,70002987164>. Acesso em: 29 

out. 2019.  

97 Ver mais em: “Vazamento de óleo no Nordeste; quais órgãos são responsáveis por limpar, investigar e 

punir”. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-50191420>. Acesso em: 29 out. 2019.  

https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,governo-diz-que-queimadas-foram-reduzidas-na-amazonia-mas-nao-apresenta-numeros-comparativos,70002987164
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,governo-diz-que-queimadas-foram-reduzidas-na-amazonia-mas-nao-apresenta-numeros-comparativos,70002987164
https://www.bbc.com/portuguese/geral-50191420
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graves. O MMA é responsável pela coordenação do Plano Nacional de Contingência 

para Incidentes de Poluição por Óleo (PNC) e possui autoridades sobre suas agências 

federais envolvidas nas ações, o Ibama e o ICMBio (Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade). Entretanto, quem tem assumido e coordenado o Plano 

Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo (PNC) é a Marinha do 

Brasil. Como a Marinha é o órgão da União mais equipado para atuar nos mares, ela 

acaba assumindo outras funções que vão além das suas responsabilidades primárias. 

Essa Força pode e deve auxiliar o governo federal na busca por soluções, contudo, não 

deveria estar na dianteira dos enfrentamentos das problemáticas ambientais, pois como 

bem enfatizado essa função seria prioritariamente do Ministério do Meio Ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Militares da Marinha e agentes do Ibama trabalham para retirar óleo da foz do rio 

Jaboatão, em Pernambuco
98

. 

 Outra questão, é que o governo agiu, mas tal ação começou tarde e sem a devida 

articulação com as outras esferas do poder. Segundo Grandelle
99

 (2019) do jornal O 

Globo, desde os primeiros dias do incidente, secretários municipais e diretores de 

agências ambientais estaduais estavam se queixado dos problemas de Comunicação com 

a União, o que estaria dificultando a ação conjunta das operações. Nesse sentido, com a 

demora dos órgãos institucionais em solucionar a questão, muitos voluntários se 

prontificaram a limpar as praias na força do braço, seja tomando a dianteira do processo 

ou auxiliando os órgãos institucionais.  

                                                             
98 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-50191420>. Acesso em: 29 out. 2019.  

99 Mais em: “Confira nove falhas do governo no vazamento de óleo no Nordeste”. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/sociedade/confira-nove-falhas-do-governo-no-vazamento-de-oleo-no-

nordeste-1-24047945>.  Acesso em: 29 out. 2019.  

https://www.bbc.com/portuguese/geral-50191420
https://oglobo.globo.com/sociedade/confira-nove-falhas-do-governo-no-vazamento-de-oleo-no-nordeste-1-24047945
https://oglobo.globo.com/sociedade/confira-nove-falhas-do-governo-no-vazamento-de-oleo-no-nordeste-1-24047945


117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Voluntários na Praia do Paiva, no Grande Recife. Foto: Oton Veiga/TV Globo
100

. 

Embora a atitude dos voluntários seja louvável, é preciso ter atenção, pois como 

destacado por Figueiredo
101

 (2019) do portal G1, pelo menos 19 voluntários relataram 

náusea e queimação na pele após o contato com o óleo em Pernambuco e Ceará. Além 

disso, há vários casos de limpezas organizadas por moradores sem os equipamentos 

adequados, o que faz com que alguns voluntários atuem em contato direto com as 

substâncias tóxicas. Como afirma o jornalista do G1, segundo um pesquisador 

brasileiro, especialista em áreas atingidas por petróleo, pelo menos três compostos 

voláteis presentes no petróleo são imensamente perigosos em longo prazo, e o uso das 

luvas não é o suficiente para a proteção. “Além do alto potencial cancerígeno, o contato 

com benzeno, tolueno e xileno pode provocar doenças no sistema nervoso central” 

(FIGUEIREDO, 2019).  

Quanto à origem do petróleo derramando ao longo do litoral nordestino, análises 

feitas pela Petrobras e pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), no início de 

outubro de 2019, apontaram que o material encontrado na costa brasileira tem uma 

composição semelhante ao petróleo produzido na Venezuela. De acordo com o portal 

G1
102

 (2019), especialistas destacam que uma das características do petróleo 

                                                             
100 Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/desastre-ambiental-petroleo-

praias/noticia/2019/10/29/protocolo-internacional-para-limpeza-de-oleo-nas-praias-traz-alertas-para-4-

situacoes-enfrentadas-no-nordeste.ghtml>. Acesso em: 29 out. 2019.  

101 Ver mais: “Protocolo Internacional pra limpeza de óleo nas praias traz alertas para 4 situações 

enfrentadas no Nordeste”. Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/desastre-ambiental-petroleo-

praias/noticia/2019/10/29/protocolo-internacional-para-limpeza-de-oleo-nas-praias-traz-alertas-para-4-

situacoes-enfrentadas-no-nordeste.ghtml>. Acesso em: 29 out. 2019.  

102 Ver mais em: “Governo Federal vai solicitar à OEA que Venezuela se manifeste sobre óleo no 

Nordeste, diz Ministro”. Disponível em: <https://g1.globo.com/natureza/desastre-ambiental-petroleo-

https://g1.globo.com/natureza/desastre-ambiental-petroleo-praias/noticia/2019/10/29/protocolo-internacional-para-limpeza-de-oleo-nas-praias-traz-alertas-para-4-situacoes-enfrentadas-no-nordeste.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/desastre-ambiental-petroleo-praias/noticia/2019/10/29/protocolo-internacional-para-limpeza-de-oleo-nas-praias-traz-alertas-para-4-situacoes-enfrentadas-no-nordeste.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/desastre-ambiental-petroleo-praias/noticia/2019/10/29/protocolo-internacional-para-limpeza-de-oleo-nas-praias-traz-alertas-para-4-situacoes-enfrentadas-no-nordeste.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/desastre-ambiental-petroleo-praias/noticia/2019/10/29/protocolo-internacional-para-limpeza-de-oleo-nas-praias-traz-alertas-para-4-situacoes-enfrentadas-no-nordeste.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/desastre-ambiental-petroleo-praias/noticia/2019/10/29/protocolo-internacional-para-limpeza-de-oleo-nas-praias-traz-alertas-para-4-situacoes-enfrentadas-no-nordeste.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/desastre-ambiental-petroleo-praias/noticia/2019/10/29/protocolo-internacional-para-limpeza-de-oleo-nas-praias-traz-alertas-para-4-situacoes-enfrentadas-no-nordeste.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/desastre-ambiental-petroleo-praias/noticia/2019/10/23/governo-federal-solicitou-a-oea-que-venezuela-se-manifeste-sobre-o-vazamento-de-oleo-na-costa-brasileira-diz-ministro.ghtml
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venezuelano é ser mais denso, justamente uma das características do óleo cru coletado 

nas praias do Nordeste. O diretor de assuntos corporativos da Petrobras, Eberaldo Neto, 

disse que o óleo encontrado no Brasil, provavelmente, é uma mistura de três campos de 

petróleo da Venezuela, mas salientou que ainda não é possível identificar com precisão 

como foi liberado na costa nordestina.  

Sendo assim, nota-se que nos dois casos apresentados, tanto com relação às 

queimadas na Amazônia quanto ao derramamento de óleo no Nordeste, o governo 

brasileiro tem assumido uma posição defensiva e acusatória, ao invés de imediatamente 

tomar as decisões necessárias ao enfrentamento das problemáticas ambientais. Seria 

prematuro por parte da presente pesquisa se concentrar nos responsáveis pelos 

incidentes ambientais, uma vez que os processos ainda estão sendo investigados e um 

deles corre em segredo de justiça. Entretanto, faz-se necessário destacar a falta de 

estratégias práticas por parte da União quando o assunto é o desenvolvimento 

sustentável, principalmente, em casos de incidentes ou tragédias socioambientais. É 

premente que independente das motivações, causas, ideologias e interesses políticos ou 

econômicos que possam estar por trás desses “eventos”, que o governo brasileiro seja 

mais ativo, responsável e zeloso pelos bens da Pátria. Caso contrário, se teoria e prática 

não estiverem alinhadas, dificilmente os ODS da ONU serão alcançados pelo Brasil.  

2.4 - Atuação dos consumidores conscientes na internet: a subversão do poder 

hegemônico em um cenário de midiatização do cotidiano 

 Como já mencionado, a emergência do tema consumo e meio ambiente colocou 

no centro do debate novos atores sociais preocupados com questões ambientais, entre 

eles, o chamando “consumidor consciente”, que teria um importante papel ao modificar 

as escolhas individuais, exercendo pressão ao sistema de produção. Como indica 

Portilho (2005), a imagem desse consumidor como o primeiro e mais importante agente 

de mudanças mostrou-se inadequada e problemática, tanto para as ciências sociais 

quanto na questão do próprio ambientalismo, uma vez que esse cenário começou a 

favorecer a apropriação privada dos bens naturais e o aparecimento dos mercados 

“verdes elitizados”. Nesse sentido, como apontado pela própria autora, “seria uma força 

desagregadora, despolitizando a questão” (Ibid., p. 34). Entretanto, Portilho (2005) 

menciona que se levarmos em consideração as mudanças nas maneiras e estilos de 

pensar e fazer política, pode-se valorizar novas formas de participação por meio de 
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ações tanto de consumidores individuais quanto coletivos. Sendo assim, o deslocamento 

das atenções e estratégias políticas para a esfera do consumo pode trazer a oportunidade 

de “ambientalização” e politização do campo individual e coletivo, ao aumentar a 

participação dos cidadãos comuns na questão ambiental e produzir novos modos de 

fazer política e de existir enquanto sujeito político. Dessa forma, “teríamos a 

possibilidade de uma força política agregadora e emancipatória” (Ibid., p. 34).  

 A construção de alternativas ao modelo político vigente não é uma tarefa fácil, 

entretanto, é importante destacar que o desenvolvimento de alternativas necessariamente 

envolve a participação de novos atores sociais e novas relações mais solidárias, 

principalmente, entre produtores, comercializadores e consumidores. Portilho (2005) 

ressalta que iniciativas de apoio a formas alternativas de produção, como a agricultura 

familiar e orgânica, necessitam contar com uma ampla participação e identificação dos 

consumidores. Assim, o esforço em obter formas alternativas e solidárias no âmbito da 

produção articuladas a experiências efetivas e confiáveis em “mercados limpos e 

justos”, “podem e devem se aliar aos movimentos de consumidores, organizados na 

articulação de mecanismos de resistência, reorientação dos modelos produtivos e 

tentativas de interferência nas agendas hegemônicas” (Ibid., p.36).  

 Destaca-se que desde meados do século XX, os principais meios de 

comunicação eram os grandes detentores dos formatos e linguagens tanto das atividades 

publicitárias como de toda a programação que era veiculada, criando um cenário que 

permitia uma relação pedagógica que ensinava aos indivíduos exatamente o que comer, 

o que vestir, como se portar e o que comprar. Essa percepção de atravessamento da 

mídia de maneira quase imperceptível, em quase todas as atividades realizadas ao longo 

do dia desde a hora em que acordamos até a hora em que fechamos os olhos, ganha 

força especialmente com a popularização da televisão e, recentemente, com a internet. 

Como aponta a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

divulgado no final de 2017, mais de 90% dos domicílios do país possuem televisão, na 

média nacional, a TV se faz presente em 97,4% dos lares. E a internet é o meio 

preferido de fonte de informação para 63% dos brasileiros, de acordo com o relatório 

produzido pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE). Dado o 

cenário, percebe-se que existe uma negociação de sentido entre a mídia e o sujeito. 

Assim, o conceito de midiatização ganha corpo e propõe o ganho de vida própria pela 

mídia, assumindo a centralidade na vida cotidiana dos indivíduos.  

 No Brasil, Muniz Sodré é o principal teórico voltado para o estudo da temática. 

Em sua obra, “A Antropológica do Espelho”, o autor afirma que a mídia se forma como 
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uma nova forma de vida. Para tanto, Sodré (2002) recorre aos três tipos de vida, ou bios, 

propostos por Aristóteles no livro “Ética a Nicômaco”, em que existe a vida guiada pelo 

prazer; a vida política e a vida contemplativa para, então, definir o que seria o quarto 

tipo de vida ou bios, a mídia. Dentro desta concepção, a mídia possui poder para regular 

as relações sociais, constituindo-se aparato social para guiar as ideias, valores, 

pensamentos e comportamentos conforme os interesses do mercado. É interessante 

notar que em “A Antropológica do Espelho”, Sodré define midiatização como uma 

espécie de mediação a partir das tecnologias, denominada como “tecnointeração”. Já em 

“A Ciência do Comum”, o fenômeno é tratado como sobreposição as mediações 

socioculturais, visto que “atualmente, a mediação está na ordem dos espaços 

tradicionais que, tem sido diretamente midiatizados, logo, tem sido, em parte, 

absorvidos e adequados às imposições mercadológicas” (SALDANHA, 2017, p. 193).  

 Desse modo, Saldanha (2017, p.193) afirma que a midiatização é um processo 

estratégico que permite a ampliação das lógicas neoliberais por meio da reorganização 

política mundial e da reorganização de consciências. A partir desse ponto de vista, nota-

se que o capitalismo se apropriou dos instrumentos tecnológicos, alterando as 

percepções de espaço e tempo, ao passo que a midiatização “passou a gerir sentimentos, 

emoções e afetos e, consequentemente, a comunicação assumiu papel estratégico, uma 

vez que é capaz de produzir riquezas materiais e imateriais, que são substanciais para a 

manutenção do vigor das relações humanas.” (Ibid., p. 192).  

Sendo assim, segundo Saldanha e Arantes (2019), é nessa perspectiva que a 

publicidade estimulante do consumo foi se desenvolvendo estrategicamente no campo 

do sensível para afetar as cognições e facilitar as operações de consumo, fazendo com 

que as reflexões a respeito das práticas de consumo desenfreadas sejam esvaziadas de 

qualquer reflexão crítica, assim, estimulando a compra pelo impulso. Posteriormente, 

essa publicidade passou a agendar atividades cotidianas relacionadas à família, ao lazer, 

à religião, ao trabalho, ao estudo, etc. De modo geral, tais atividades passaram a ser 

direcionadas pela lógica comercial e a ser legitimadas pelos discursos persuasivos e sedutores 

da Publicidade que passaram a compor o “comum humano, que abrange desde o laço 

intersubjetivo inerente à coesão comunitária até as relações sociais regidas pela mídia” 

(SODRÉ, 2015, p.189).  

Desse modo, percebe-se que o “comum humano” pode atuar tanto nas práticas que 

podem servir ao mercado, como também pode ser utilizado como ferramenta para as práticas 

coletivas e iniciativas comunitárias, como é o caso de muitos movimentos sociais formados 

por consumidores conscientes. Logo, como sublinhado por Saldanha e Arantes (2019, p. 7), 
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“não se pode deixar capturar-se por esta construção discursiva que estimula um pensamento 

reducionista que só consegue enxergar uma conjuntura totalitária (própria da sociedade 

Midiatizada)”, visto que a midiatização é “uma ordem de mediações socialmente realizadas 

no sentido da comunicação entendida como processo informacional” (SODRÉ, 2002, p.21). 

Sendo assim, salienta-se que os cercamentos que outrora eram físicos, hoje, são cognitivos 

graças a existência das redes, conexões e intercessões que tomam o lugar da linearidade. Em 

contrapartida, frisa-se que a midiatização não domina tudo, não domina, por exemplo, as 

relações vinculativas características de uma comunidade que valoriza a afetividade das 

relações humanas, e que atráves disso é capaz de empreender resistência.  

 E é justamente com o propósito de resistência que os consumidores conscientes 

têm ampliado o seu alcance de transformação através da internet. Nessa perspectiva, o 

estudo de Jenkins (2009) apodera-se da internet como um lugar de expressão e 

convergência que valoriza a participação das audiências, promovendo um verdadeiro 

entrecruzamento dos produtores e consumidores de uma maneira quase imprevisível, 

visto que, para o autor, as pessoas não se limitam a um papel passivo de consumidores. 

Desse modo, o autor apresenta a cultura da convergência como um fenômeno que está 

transformando o entendimento sobre o que vem a ser a produção e o consumo de 

conteúdo midiático em todo o mundo. Jenkins (2009) também não compartilha da visão 

que coloca o poder das mídias como meio exclusivo de manipular as audiências, pois 

acredita que nesses meios, de igual modo, há um poder coletivo de barganha social com 

a formação de comunidades de consumo de informações que são capazes de produzir 

um contexto de valorização dos aspectos de uma organização coletiva na sociedade que 

se manifesta no espaço cibernético. Assim, o autor se opõe a uma visão individualizada 

do usuário. O que o mesmo defende é uma alteração nas comunidades de consumo para 

novos modos de existência. “A maior mudança talvez seja a substituição do consumo 

individualizado e personalizado pelo consumo como prática interligada em rede” (Ibid., 

p. 327). 

 Nesse sentido, a internet e, sobretudo, as redes sociotécnicas têm atuado como 

catalizadores que permitem um maior envolvimento dos cidadãos nas causas que antes, 

muito provavelmente, eles não teriam acesso rápido e eficaz, já que esses meios se 

configuram enquanto uma alternativa estratégica tanto para a produção e reverberação 

de sentidos relevantes quanto aos interesses cotidianos em uma perspectiva social, 

cultural e política, visto que a mídia passa a ser uma extensão do sujeito. Nesse sentido, 

o homem tende a se projetar nesses meios a fim de se manifestar e ampliar a sua rede de 

ação e contato, seu território e espaço de permanência. Marshall McLuhan (1998, p. 12) 



122 
 

afirma que “(...) todas as tecnologias são extensões do sistema físico e nervoso do 

homem (...) [e] visam, além da economia do gesto e do pensamento, o aumento da 

energia e da velocidade”. Desse jeito, é possível afirmar que cada vez mais as redes 

sociotécnicas estão presentes de forma efetiva na vida dos indivíduos.  

Segundo Duarte
103

 (2019) do site Folha de São Paulo, a empresa de pesquisa 

GlobalWebIndex, analisou informações de 45 dos maiores mercados de internet do 

mundo e chegou a conclusão que o tempo diário médio que cada indivíduo dedica a 

sites ou aplicativos de mídia social aumentou de 90 minutos em 2012 para 143 minutos 

no primeiro trimestre de 2019. As Filipinas são o país onde as pessoas passam mais 

tempo nas redes sociotécnicas: são 241 minutos por dia. O Brasil está em segundo lugar 

no ranking, com 225 minutos, o que representa um aumento em relação a 2018, quando 

o tempo médio gasto foi de 219 minutos.  

 Os usuários têm dividido a atenção entre as mais variadas redes sociotécnicas 

existentes, como Facebook, Instagram, Twitter, Youtube Pinterest, Linkedin, enfim, a 

cada instante surgem novos espaços de interação virtual que disputam a participação dos 

indivíduos. Entretanto, como destacado por Rosa
104

 (2018) do site CanalTech, o 

Instagram tem se mostrado como uma rede mais engajada que o Facebook, pois de 

acordo com estudo realizado pela Socialbakers, empresa de análise e desempenho de 

marketing digital, o Facebook ainda é o maior lugar de interação entre marca e 

consumidor, e é onde os profissionais de marketing podem encontrar mais 

oportunidades de geração de valor para os negócios, porém, o Instagram se destaca no 

âmbito do engajamento, embora o Instagram tenha uma quantidade menor de usuários 

em comparação com o Facebook, a rede se destaca por um compartilhamento de fotos e 

vídeos muito mais ativos.  

A tendência como indicado pelo estudo, é que os investimentos das empresas 

migrem progressivamente do Facebook para o Instagram. Apesar desse cenário virtual 

positivo, não podemos afirmar que a internet seja democrática, no sentido de abranger 

todos, visto que ainda existem 30% da população brasileira que não têm acesso ao 

                                                             
103 Ver mais em: “Brasil é ‘vice’ em tempo gasto em redes em ranking dominado por ‘emergentes’”. 

Disponível em: <https://f5.folha.uol.com.br/nerdices/2019/09/brasil-e-2o-em-ranking-de-paises-que-

passam-mais-tempo-em-redes-sociais.shtml>. Acesso em: 02 nov. 2019.  

104 Mais em: “Pesquisa revela que Instagram é uma rede social mais engajada que Facebook”. Disponível 

em: <https://canaltech.com.br/redes-sociais/pesquisa-revela-que-instagram-e-uma-rede-social-mais-

engajada-que-o-facebook-129223/>. Acesso em: 02 nov. 2019. 
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ambiente cibernético
105

. Nesse sentido, é premente que os movimentos, formados pelos 

chamados consumidores conscientes surgidos e/ou compartilhados por meio do 

Instagram e/ou demais redes sociotécnicas, atuem também na esfera off-line, com ações 

que permitam levar conhecimento e instrumentalização para o máximo de pessoas que 

estão socialmente “à margem” dos conhecimentos e informações disseminadas 

exclusivamente pelo ambiente virtual.   

Ademais, destaca-se que as mídias sociais digitais também são controladas pelas 

grandes corporações que controlam os dados e as informações, o que configura um 

verdadeiro terreno de disputas de sentidos e percepções na Sociedade Midiatizada. 

Contudo, a perspectiva favorável dentro dessa visão é que as redes sociotécnicas geram 

a possibilidade de se criarem vínculos em torno de causas socialmente importantes. “Os 

vínculos cibernéticos oferecem a oportunidade de vínculos sociais para pessoas que, 

caso contrário, viveriam vidas sociais mais limitadas, pois seus vínculos estão 

socialmente dispersos”. (CASTELLS, 2011, p. 446). Isto quer dizer que das brechas que 

não estão nos códigos dominantes, empreende-se a resistência, no caso dos movimentos 

formados pelos consumidores conscientes, é justamente as ações de caráter coletivo que 

podem ampliar e contribuir para a construção da sustentabilidade e para maior 

participação na esfera pública. E é exatamente nesse cenário que a Publicidade Social se 

posiciona.  

2.4.1 - Importância da Publicidade Social de Causa 

 A Publicidade Social na vertente brasileira se instaura na brecha do não controle 

absoluto, nas fissuras e escapes do sistema capitalista, atualmente, controlado pelas 

grandes corporações transnacionais e pela mídia de uma maneira geral. Saldanha (2018) 

afirma que no início dos anos 2000, no Brasil, iniciou-se uma observação das diferenças 

entre a Publicidade implantada em comunidades ou apenas destinada a elas, e a 

Publicidade comunitária. Como enfatizado pela pesquisadora, ao longo dos anos, o 

próprio conceito de comunidade foi sendo repensado, uma vez que alguns autores 

entendiam tal concepção apenas como um território físico em comum e não como 

possibilidade de ser em comum.  

[...] na concepção do ser-em-comum da comunidade como a partilha 

de uma realização, e não a comunidade de uma substância. Em outras 

palavras, comunidade não como o mero convivialismo num território, 

                                                             
105 Informação completa disponível no portal G1. Mais em: “Uso da internet cresce, e 70% da população 

está conectada”. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/08/28/uso-da-

internet-no-brasil-cresce-e-70percent-da-populacao-esta-conectada.ghtml>. Acesso em: 02 nov. 2019.  
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mas como o compartilhamento (ou uma troca), relativo a uma tarefa, 

implícito na obrigação simbólica que se tem para com o Outro. 

(PAIVA et al. 2014 apud SALDANHA, 2018, p. 5).  

 Isso quer dizer que o conceito de comunidade vai além das questões das 

territorialidades físicas, mas se expande devido às novas relações que são estabelecidas 

com a perspectiva virtual do espaço. Nesse sentido, Saldanha (2018) frisa que é nesse 

ponto que a Publicidade Social se estabelece e que esse tipo de Publicidade pode se 

constituir enquanto derivação das Publicidades elaboradas pelas comunidades, sejam 

físicas ou virtuais. Além disso, chama a atenção para o fato de que “a Publicidade 

Social retoma o sentido inaugural da publicidade que é ‘tornar público’” (Ibid., p. 6). 

Dessa forma, a Publicidade Social busca envolver a Sociedade Civil de maneira ativa, 

crítica e consciente em todas as fases de sua elaboração, desde a discussão coletiva para 

a tomada de decisões até as fases de criação, produção e implantação dos projetos 

propriamente, com o uso das tecnologias digitais ou com a reinvenção de seus usos. 

Sendo assim, percebe-se que a Publicidade Social toma para si as ferramentas 

hegemônicas da publicidade e as usa para uma nova finalidade, contra-hegemônica, que, 

baseada na criação do vínculo e do engajamento, possibilita a mobilização dos cidadãos 

para a resolução de causas comuns e construção de novos modos de ser.  

O processo de construção imaterial se torna possível por conta do uso 
dos recursos técnicos que permitem uma produção autônoma de 

qualidade, com a participação efetiva tanto dos membros das 

comunidades como dos indivíduos da Sociedade Civil, que têm o 
objetivo de potencializar o valor da causa que deverá ganhar 

dimensões que ultrapassam os limites territoriais. É a partir do 

manuseio das tecnologias e informação e comunicação, com destaque 

para os dispositivos móveis, enquanto grandes aliados para aplicação 
prática e potencializada do SIG [simultaneidade, instantaneidade e 

globalidade], que a Publicidade Social vem se desenvolvendo 

atualmente para valorizar e dar visibilidade a causas humanas de 
grande relevância para a edificação de uma sociedade mais justa.  

(SALDANHA; ATEM, 2016. p.51). 

Nesse sentido, é sobre o conceito de Publicidade Social, na perspectiva do 

Laccops, que se estrutura esta pesquisa. Destaca-se que a Publicidade Social trabalhada 

pelo Laccops se apresenta num mapa com seis tipificações: Afirmativa; Comunitária; de 

Causa; Transversal e de Interesse Público (não mais de Utilidade Pública, de acordo 

com a última atualização). Em todas as tipificações trabalhadas pelo Laboratório de 

Investigação em Comunicação Comunitária e Publicidade Social há a intenção de 

incluir os membros da Sociedade Civil nas causas que são da comunidade, que a priori, 

podem não ser de interesse individual, mas passam a ser de interesse social, quando os 

membros se envolvem nelas. Logo, “trata-se de um tipo de divulgação que estimula o 
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pensamento coletivo voltado para a resolução de problemas pontuais através de táticas 

publicitárias desenvolvidas, primordialmente, de forma participativa e colaborativa” 

(SALDANHA, 2018, p. 6). Desse modo, como afirma Saldanha e Arantes (2019), é 

urgente que esse tipo de discussão seja realizado em um cenário de Midiatização do 

cotidiano, onde há uma naturalização e simplificação dos processos tecnológicos que 

reduzem a Comunicação a um caráter tecnicista, próprio de uma conjuntura que se 

apresenta como totalitária. Se apresenta, mas de fato não é, visto que não é capaz de 

atingir o cerne da Comunidade que não se baseia nas relações comerciais, mas sim na 

vinculação humana.  

Tais laços são a vinculação uma vez que ocupam a extensão afetiva e 

dialógica de um grupo, promovendo a reciprocidade comunicacional entre 

seus indivíduos sem se confinar na ou se restringir à atividade midiática. 

Tampouco se confunde com a interação, que é proveniente da rede ou com 
a relação social que se mantém de forma epidérmica na ordem do mercado. 

Já o vínculo é abstrato na medida em que não é invisível e aparentemente 

intangível, mas é concreto na medida em sua existência pode ser sentida e 
sua imaterialidade, compartilhada. E que, por fim, consolida um Comum 

que mantém uma comunidade viva e resistente. (SALDANHA, 2017, 

p.195).
106 

É na convicção da força vinculativa da comunidade e nas suas formas criativas 

de comunicação que se estruturam os conceitos da Publicidade Social e as 

possibilidades de se empreender resistência. Nessa perspectiva, aponta-se uma das 

tipificações da Publicidade Social trabalhada pelo Laccops, a Publicidade Social de 

Causa. Esse tipo de publicidade se embasa na utilização da publicidade como 

ferramenta técnica do tornar público para dar “visibilidade às causas advindas das 

pressões coletivas em prol dos direitos humanos, do acesso à cidadania e a 

reconfiguração da cidade” (Idem, 2018, p. 10). Quer dizer, a Publicidade Social de 

Causa é uma tipificação que está diretamente associada à luta política dos Movimentos 

Sociais, pois “independentemente do período histórico em que se encontram, uma vez 

que estão em contínua ressignificação. Sua operação se dá, substancialmente, nas ações 

de resistência às formas de exclusão” (Ibid., p. 10).  

Sendo assim, um dos desdobramentos da Publicidade Social de Causa são as 

ações ligadas às campanhas de consumo consciente. Dentre os vários movimentos no 

que tange à conscientização do consumo, nos manteremos dentro do setor da moda e 

fieis ao nosso corpus. Por tal razão, destaca-se a campanha #Quemfezminhasroupas do 

Movimento Fashion Revolution. Essa hastag faz parte de um projeto global que surgiu 

                                                             
106 Disponível em: <http://www.alaic.org/revista/index.php/alaic/article/view/855/45>. Acesso em: 22 

abr. 2019.   

http://www.alaic.org/revista/index.php/alaic/article/view/855/45
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para aumentar a conscientização sobre o verdadeiro custo da moda e o seu impacto no 

mundo. O objetivo é promover a consciência de que existem formas de consumo justas 

e responsáveis que valorizam não só o meio ambiente, mas, sobretudo, as pessoas que 

estão por trás das peças confeccionadas. Nesse sentido, a ideia é mostrar que existem 

vidas por trás das belas coleções, e que essas pessoas trabalham muito e, às vezes, até 

em condições análogas à escravidão para que o mundo da moda possa acontecer.  

Como comprar uma roupa tornou-se algo banal e até mesmo trivial no cotidiano, 

principalmente, devido às facilidades que as fast fashions propõem, não tendemos a 

refletir sobre todo o processo que está “por trás” dessa cadeia. Entretanto, a campanha 

criada pelo Movimento Fashion Revolution quer tornar essa causa pública para o maior 

número de pessoas, para que mais profissionais do setor têxtil possam ser valorizados e 

respeitados. A campanha #Quemfezminhasroupas se espalhou pelo mundo e hoje não é 

uma exclusividade apenas desse movimento, diversas iniciativas também incentivam os 

seus públicos a se indagarem sobre tal questão. Salienta-se que até algumas empresas 

têm promovido a campanha, atingindo o objetivo do Movimento Fashion Revolution 

que é gerar mudanças de mentalidades e comportamentos não só nos consumidores, mas 

também nas empresas e profissionais da moda. Como todas as ações promovidas pelo 

Movimento, essa também decorre da tragédia que ocorreu no edifício Rana Plaza em 

Bangladesh no ano de 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: “Quem fez minhas roupas?”
107

. 

Por fim, observa-se que, de modo geral, as estratégias dos movimentos e 

institutos voltados para as causas sociais são fundamentadas na disseminação de 

informações, dados estatísticos, projetos e debates a respeito das maiores problemáticas 

que atingem a sociedade e o meio ambiente. Além disso, tais iniciativas se empenham 

                                                             
107 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bzp3ZO2BPxH/>. Acesso em: 03 nov. 2019.  

https://www.instagram.com/p/Bzp3ZO2BPxH/
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em propor soluções que melhorem e/ou ofereçam possibilidades de melhorias e 

transformação para todos os envolvidos na cadeia produtiva e que em alguma medida 

são impactados pelas características do sistema neoliberal. Haja vista que como indica 

Chomsky (2002) o neoliberalismo é oposto à democracia participativa, por isso, 

percebe-se, por exemplo, que muitas notícias referentes aos bastidores da moda não são 

de conhecimento de grande parte da sociedade, uma vez que não é interesse das 

corporações que determinadas informações sejam publicizadas. Ora,  

[...] para que a democracia seja efetiva é necessário que as pessoas se 

sintam ligadas aos seus concidadãos e que essa ligação se manifeste 
por meio de um conjunto de organizações e instituições 

extramercados. Uma cultura política vibrante precisa de grupos 

comunitários, bibliotecas, escolas públicas, associações de moradores, 
cooperativas, locais para reuniões públicas, associações voluntárias e 

sindicatos que propiciem formas de comunicação, encontro e 

interações entre os concidadãos. A democracia neoliberal, com sua 

ideia de mercado über alles, nunca tem em mira esse setor. Em vez de 
cidadãos ela produz consumidores. Em vez de comunidades produz 

shopping centers. O que sobra é uma sociedade atomizada, de pessoas 

sem compromisso, desmoralizadas e socialmente impotentes. Em 
suma, o neoliberalismo é o inimigo primeiro e imediato da verdadeira 

democracia participativa. (Ibid., p. 11-12).  

Sendo assim, com um sistema totalmente contrário aos direitos sociais e 

ambientais, é de suma importância que todos os atores envolvidos na produção de um 

consumo mais consciente se posicionem, principalmente, no setor fashion, uma vez tal 

segmento é um dos que mais poluem o meio ambiente e mais está associado a formas de 

escravidão moderna. Porém, mesmo em meio ao caos, sempre há a possibilidade de 

resistência, e essa resistência é empreendida através dos movimentos sociais, inclusive 

no cenário da moda. Como o Movimento Fashion Revolution Brasil, essa pesquisa 

acredita no poder de transformação positiva do setor, e é sobre tal questão que o 

capítulo três se desdobra.  
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CAPÍTULO 3 – MODA E RESISTÊNCIA: O PODER DE TRANSFORMAÇÃO 

POSITIVA DO SETOR FASHION  

 A proposta do presente capítulo é propor uma reflexão sobre as ambiguidades do 

mundo fashion. Para tanto, a fim de aprofundar a compreensão, será traçado um breve 

panorama sobre a história da moda no Ocidente e como tal segmento criou um império 

baseado na efemeridade e na associação a estereótipos para “aquecer” o mercado e 

aumentar as vendas. Ainda será destacado como a indústria têxtil se tornou uma das 

mais lucrativas do planeta e também uma das que mais poluem o meio ambiente e 

submetem pessoas a condições análogas à escravidão. Em seguida, dado esse panorama 

dominado por consequências socioambientais negativas, a pesquisa enfatizará o 

Movimento Fashion Revolution Brasil como uma fonte de resistência dentro do cenário 

da moda. Por fim, mas ainda no ciclo de ambiguidades e originalidades do segmento, 

será salientada a Semana Fashion Revolution, do Movimento Fashion Revolution 

Brasil, que luta por uma maior conscientização no que tange ao consumo de moda.  

3.1 - A Moda e o Ocidente: um império efêmero 

 A moda é uma forma de expressão individual e/ou coletiva. De acordo com 

Skull (2013), “Moda vem do latim modus que significa ‘modo’, ‘maneira’ e 

‘comportamento’. Em francês: ‘mode’: uso, hábito ou estilo. Em inglês a etimologia da 

palavra ‘fashion’ remete ao latim factio, que significa fazendo ou fabricando, com 

caráter industrial”. Segundo Lipovetsky (2009, p.24), ao observar a história da moda, 

nota-se que a mesma não segue uma linha cronológica “perfeita”, isto é, não pode ser 

vista em todas as épocas, muito menos em todas as civilizações. Contudo, como 

indicado pelo próprio autor, usado como base para este capítulo, a história da moda é 

um processo inseparável do nascimento e do desenvolvimento do mundo moderno 

ocidental. Nesse contexto, é só a partir do final da Idade Média e em alguns locais da 

Europa que é possível reconhecer a moda como sistema, com as suas características 

próprias como metamorfoses constantes, novidades e extravagâncias.  

3.1.1 - A Moda no período da Idade Média até o século XVIII  

Durante milênios, a vida coletiva se desenvolveu sem a temporalidade efêmera e 

a instabilidade da moda, todavia, como dito por Lipovetsky (2009), isto não quer dizer 

que não ocorreram mudanças, curiosidades ou gostos pelas realidades do exterior. 
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Embora existissem demonstrações de elegância e luxo na Antiguidade, não existia 

sistema de moda antes da Idade Média, pois tal sistema conjuga duas lógicas principais, 

o efêmero e a fantasia estética, que só seriam desenvolvidas ao final do período 

medieval. Por exemplo, “no Egito Antigo, o mesmo tipo de toga-única comum aos dois 

sexos manteve-se por quase quinze séculos com uma permanência quase absoluta; na 

Grécia, o peplo
108

, traje feminino de cima, impôs-se das origens até a metade do século 

VI de nossa era [...]” (Ibid., p. 29). Portanto, não se pode pensar a moda, nessa época, 

como um fenômeno universal, mas sim, pertencente a um determinado local e contexto 

histórico.  

Desse modo, a moda em seu sentido estrito quase não aparece antes da metade 

do século XIV. E até os séculos XIX e XX, Lipovetsky (2009, p. 25) afirma que foi o 

vestuário que representou mais intensamente todo o processo da moda; o mesmo foi o 

palco das inovações formais mais aceleradas, extraordinárias e notáveis. Tanto é que no 

século XIV, apareceu um tipo de vestuário radicalmente novo, claramente diferenciado 

segundo os sexos, mais curto e ajustado para o homem, longo e justo para a mulher (ver 

ANEXO B). O autor sublinha que essa revolução do vestuário lançou as bases para o 

trajar moderno, visto que a mesma toga longa e flutuante, usada indistintamente pelos 

dois sexos durante séculos, foi substituída por uma peça masculina composta de um 

gibão, tipo de jaqueta curta e estreita unida a calções colantes que desenham a forma 

das pernas; e por um traje feminino que mantém a tradição do vestido longo, mas muito 

mais ajustado e decotado, exaltando os atributos da feminilidade, por exemplo, as peças 

alongavam o corpo através da cauda, pondo em destaque o busto, os quadris e a curva 

das ancas. “O peito é destacado pelo decote; o próprio ventre, no século XV, é 

sublinhado por saquinhos proeminentes escondidos sob o vestido [...]” (Ibid., p. 31).  

O aparecimento dessa importante revolução do vestuário foi difundindo-se por 

toda a Europa Ocidental. Como frisado pelo filósofo francês, a partir desse momento, as 

mudanças vão ocorrer de maneira mais intensa, as transformações do parecer serão mais 

habituais, “mais extravagantes, mais arbitrárias” (Ibid., p. 32). Percebe-que as mudanças 

não eram mais um fenômeno raro, mas sim uma regra permanente da alta sociedade, em 

que o fugidio começa a funcionar como uma das estruturas peculiares da vida mundana. 

                                                             
108

 “O peplo era feito de lã, [e se constituía como o traje] mais usado pelas atenienses até ao final do 

século IV a.c. A sua confecção consistia em cortar o tecido segundo a forma de um retângulo, com uma 
vez e meia a altura da pessoa; vestiam-no, embrulhando-o em redor do corpo, com alfinetes nos ombros. 

Não tinha mangas, possuindo amplas aberturas para os braços. As versões requintadas eram decoradas 

com desenhos . O manto era de linho, e o tecido era costurado de maneira a ficar com a forma de um 

cilindro longo; era usado com um cordão na cintura ou debaixo do peito. As mangas eram curtas e 

cozidas”. Disponível em: <http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/protagoras/links/vestuario.htm>. 

Acesso em: 12 nov. 2019.  

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/protagoras/links/vestuario.htm
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Sendo assim, as fantasias, as reviravoltas e as novidades entram nos círculos mundanos 

para não mais sair. Na França do século XVI, conforme indicado pelo autor, essa 

fluidez do vestuário é alvo dos estudos de diversos autores, inclusive Montaigne, em 

Les Essais: “Nossa mudança é tão súbita e tão rápida nisso que a invenção de todos os 

alfaiates do mundo não poderia fornecer novidades suficientes” (Ibid., p. 33). A 

mobilidade dos gostos também é criticada assertivamente nas obras no começo do 

século XVII, pois para os autores, a fugaz versatilidade da moda era algo banal e sem 

propósito social. As denúncias e críticas sobre a inconstância dos gostos e sobre os 

trajes considerados “ridículos” dos homens e mulheres da época, não eram 

exclusividade desses séculos. Lipovetsky (2009) diz que desde a Antiguidade, a fluidez 

da toalete e da coqueteria feminina eram focos de censuras. Sendo assim, essa 

mutabilidade da moda acabou se tornando objeto de questionamento, espanto, fascínio, 

ao mesmo tempo em que era alvo frequente da condenação moral.  

Nesse sentido, nota-se que é uma característica da moda a mudança incessante, 

mas é preciso sublinhar que nem tudo nela muda. As mudanças rápidas, alvo das 

críticas e estudos citados acima, estão associadas diretamente aos ornamentos e aos 

acessórios, aos detalhes dos enfeites e das amplitudes, as passo que a estrutura do 

vestuário é muito mais estável. As variações da moda, nesse período, têm mais enfoque 

nos elementos superficiais e afeta menos o conjunto das peças principais.  

“São os adornos e as bugigangas, as cores, as fitas e as rendas, os 

detalhes de forma, as nuances de amplidão e de comprimento que não 
cessaram de ser renovados: o sucesso do penteado à la Fontanges sob 

Luís XIV durou uns 30 anos, mas com formas variadas [...]” (Idem, p. 

34).  

Logo, são pequenas diferenças que constroem todo o sistema da moda, que 

classificam ou desclassificam a pessoa que os adota ou se afasta deles. Sendo assim, é 

com a moda que se inicia o poder social dos signos distintivos conferidos ao porte das 

novidades sutis. Como aponta o filósofo francês, nessa estrutura, é impossível separar as 

modificações superficiais da estabilidade do vestir, pois a moda só pôde conhecer tais 

modificações sobre fundo de ordem; uma vez que foi sobre a preservação das estruturas 

do conjunto do vestuário que as renovações puderam acontecer e dar lugar aos “furores” 

(Ibid., p. 34).  

Diante desse contexto, é importante destacar que a efemeridade da moda se 

caracterizava mais pelo rompimento com o modo de coesão coletiva que assegurava a 

permanência costumeira, que puramente pela aceleração das tendências para a mudança. 

Isto é, visava-se o desdobramento de um novo elo social paralelamente a um novo 
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tempo social legítimo. Sob esse entendimento, Lipovetsky (2009) afirma que antes da 

Idade Média imperava o prestígio da antiguidade e a imitação dos ancestrais, ao passo 

que na era da moda prevalecia o culto das novidades bem como a imitação do que é 

presente e contemporâneo, ou seja, as pessoas preferiam ter semelhanças com os 

inovadores contemporâneos que com os antepassados. Desse modo, nas eras em que a 

moda dominava, a alta sociedade foi tomada pelo gosto das novidades, imitando 

alternadamente as modas em vigor na Itália, na Espanha e na França, criando um ciclo 

baseado no esnobismo por tudo o que é diferente e estrangeiro. Além disso, nota-se que 

com a moda apareceram novas relações sociais que encarnaram um novo tempo e uma 

nova paixão pelo Ocidente e pelo que era “moderno”, fazendo com que o presente se 

impusesse como eixo temporal que direcionasse uma face superficial, mas não menos 

importante e admirável das elites.  

É nessa perspectiva do “moderno”, do desejo dos indivíduos em se assemelhar 

àqueles que são considerados superiores, os que brilham pelo prestígio e pela posição, 

que as imposições da moda conseguem firmar-se. É no mimetismo dos comportamentos 

e dos desejos que nos séculos aristocráticos e até recentemente, a moda propagou-se 

essencialmente de cima para baixo. “Tal foi a marcha das ondas de imitação: enquanto a 

corte tem os olhos fixados no rei e nos grandes senhores, a cidade toma exemplo nos 

modelos em vigor na corte e na nobreza” (Ibid., p. 44). Contudo, a expansão social da 

moda não contemplou imediatamente as classes subalternas, visto que o primeiro 

estágio da moda é considerado artesanal e aristocrático, ou seja, tudo feito em pequena 

escala e de forma manufaturada, pertencendo à aristocracia as vestes mais sofisticadas. 

Lipovetsky (2009) destaca ainda que durante séculos, o vestuário manteve globalmente 

a hierarquia dos valores, isto é, cada nação usava aquilo que lhes era próprio, além 

disso, a rigidez das tradições impedia a apropriação dos privilégios do vestuário, visto 

que os éditos suntuários proibiam as classes plebeias de trajar-se como os nobres ou de 

exibir os mesmos tecidos, acessórios e joias.  

Apesar das multas e ameaças dos éditos, tais determinações jamais tiveram 

eficácia e, muitas vezes, foram transgredidas. Tanto é que, a partir dos séculos XIII e 

XIV, quando começaram a se desenvolver os comércios e os bancos devido aos 

processos da mercantilização e, posteriormente, das grandes navegações, as fortunas 

burguesas se constituíram, aparecendo o novo rico, que se veste como os nobres e usa 

joias e tecidos preciosos na intenção de rivalizar em elegância com a nobreza 

considerada “de sangue”. Enfatiza-se que essa ascensão da burguesia culminou 

exatamente com o momento em que se multiplicaram as leis suntuárias na Itália, França 
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e Espanha, com o objetivo de proteger as indústrias nacionais, impedir o esbanjamento 

de metais preciosos e também impor uma distinção do vestuário que devia lembrar a 

cada um da sua posição na ordem hierárquica.  

[...] a ascensão da burguesia ao poder econômico fez com que os 

"novos ricos" da época desejassem também reconhecimento social. A 
imitação da nobreza em suas modas movimentou o circuito de 

inovações da realeza. Desejando manter-se diferenciada, distinta das 

classes ditas inferiores, a nobreza modificava vestimentas e hábitos 
aleatoriamente e com maior frequência. (MESQUITA, 2004 apud 

MARQUES; MELO; GUIMARÃES, 2017, p. 6).  

Assim, na passagem do século XVI ao XVII, a média e a pequena burguesia 

também começaram a imitar o vestuário nobre. Desse modo, advogados e pequenos 

comerciantes já adotavam um grande número de tecidos, rendas, bordados e outros 

enfeites que eram usados pela nobreza. No século XVIII, o processo ainda permanecia 

restrito às populações abastadas e urbanas, excluindo o mundo rural. Todavia, como 

apontado por Lipovetsky (2009), um movimento lento e limitado de democratização da 

moda começou a aparecer graças à ascensão econômica da burguesia e ao crescimento 

do Estado Moderno, os quais, juntos, proporcionaram uma realidade e maior 

legitimidade aos desejos de promoção social das classes sujeitas ao trabalho. Contudo, é 

justamente nesse ponto que originalidade e ambiguidade se entrecruzam de maneira 

mais intensa, e, assim, constitui-se o paradoxo da moda, em que a demonstração 

ostensiva dos símbolos de dominação e alteridade social coexiste com os movimentos 

de igualação do parecer.  

Nesse contexto, ainda que a burguesia tenha escolhido seus trajes efetivamente 

na nobreza, não os copiaram em tudo, visto que as excentricidades nobres não foram 

todas incorporadas ao cotidiano burguês. Sendo assim, no começo do século XVII, 

iniciou-se uma moda paralela à da corte, livre dos excessos aristocráticos e em 

conformidade aos valores burgueses de prudência, utilidade, medida, limpeza e 

conforto. Essa moda moderada resultava dos filtros dos critérios burgueses, uma vez 

que para estes só se retinha da corte àquilo que não feria as próprias normas de bom 

senso, razão e moderação. Nessa perspectiva, Lipovetsky (2009) assinala que o 

mimetismo da moda tem a peculiaridade de funcionar em diversos níveis, desde o 

conformismo estrito à adaptação mais ou menos fiel, isto quer dizer que a moda é uma 

instituição que permite o exercício da liberdade e criatividade do indivíduo, ao mesmo 

tempo em que, possui barreiras rígidas de estratificação e dos ideais de classe.  

[...] para além da luta de classes ou do novo contexto sócio 
econômico, o sujeito estava “inventando moda” pela primeira vez. 

Estava constituindo iniciativas estéticas decorrentes de exercícios de 
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autonomia, consciência de si, celebração da vontade e da sensação de 

“identidade pessoal" (MESQUITA, 2004 apud MARQUES; MELO; 

GUIMARÃES, 2017, p. 6).   

Nesse sentido, apesar da possibilidade de aderir ou não aos cânones fashions, 

para Lipovetsky (2009), a história da moda manifestou-se, essencialmente, em ondas de 

imitação que se disseminaram de cima para baixo e por meio de um mimetismo 

territorial, em que a moda na era aristocrática era basicamente nacional. Todavia, 

destaca-se que tal fato não impediu que as influências inter-regionais ocorressem e se 

multiplicassem por toda a Europa. Tanto é que nações como Itália e Espanha 

desempenharam um papel fundamental na disseminação da moda Ocidental, e a França, 

a partir da metade do século XVII, conseguiu impor-se duradouramente como sinônimo 

de elegância. De acordo Skull (2013), o primeiro grande ícone da moda francesa foi 

Luís XIV, no século XVII, que devido a sua vaidade excessiva fez com que o país se 

tornasse fonte das “inovações fashions” e centro ditador da moda.  

Luís XIV ainda esteve na origem das diferentes modas masculinas com o intuito 

de projetar certa imagem de poder, pois o mesmo sabia que a moda, diferente da 

tradição, requeria a intervenção individual livre, o poder único e caprichoso de abalar a 

ordem das aparências, ou seja, “de ser líderes do gosto e da graça na alta sociedade” 

(LIPOVETSKY, 2009, p. 51). Assim, durante toda essa fase em que a moda é tributária 

do gosto dos monarcas e grandes senhores, sublinha-se que os artesãos não foram senão 

meros executantes a serviço dos seus clientes, os quais cada vez mais desejavam se 

diferenciar pessoal e socialmente por meio de um processo de valorização que exaltava 

a origem da nobreza e apreciava um consumo mais dispendioso.  

Dessa maneira, a moda com as suas “pequenas” inovações e variações encontra-

se enquadrada no que Veblen chama de consumo conspícuo, isto é, funcionando como 

um verdadeiro instrumento de obtenção da honorabilidade pecuniária. Para Lipovetsky 

(2009), em tempos de desigualdade, o consumo por posição social deve ser entendido 

como um fato consubstancial à ordem aristocrática, um meio pelo qual, os nobres 

afirmavam e representavam a hierarquia social.  

Os infortúnios [que começaram com o] final da Idade Média não 

tiveram por toda parte e para todos as mesmas consequências: a 

despeito do marasmo geral, houve concentração das grandes fortunas 
e multiplicação dos burgueses enriquecidos; os gostos de luxo e os 

gastos ruinosos de prestígio, especialmente de vestuário, longe de 

regredir, ampliaram-se na burguesia, ávida de exibir os signos de seu 

novo poder, assim como na classe senhorial, preocupada em manter 
sua posição. Nesse sentido, o aparecimento da moda traduz menos 

uma mudança econômica importante do que a continuidade, e até a 
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exacerbação, de uma tradição aristocrática de magnificência que a 

crise econômica não conseguiu de modo algum destruir. (Ibid., p. 57).  

Desse modo, percebe-se que é entre a busca constante pelo status e prestígio 

social, entre a obrigação dos dispêndios e obtenção dos símbolos de distância social que 

a sociedade de corte foi um fator decisivo na eclosão da moda. E esta foi se tornando 

cada vez mais importante à medida que a nobreza viu regredindo seu poder econômico e 

político em razão de um fortalecimento progressivamente mais intenso da burguesia 

mercantil.  

3.1.2 - A Moda a partir do século XIX até a década de 1950  

Embora a moda tenha começado a se desenvolver ao final da Idade Média, foi na 

segunda metade do século XIX, que instalou-se no sentido moderno do termo. Nesse 

período, ainda que tudo não fosse absolutamente novo, um sistema de produção e 

difusão graças aos progressos tecnológicos fez com que a moda ganhasse um novo 

impulso e permanecesse “estável” durante um século. Da metade do século XIX até a 

década de 1960, momento em que o sistema começa a fender-se e adaptar-se 

parcialmente, a moda vai se estruturar em um ponto estável, primeira fase da história da 

moda moderna, considerada o momento heroico e sublime do segmento. Ressalta-se que 

a moda moderna caracteriza-se por ter se desenvolvido em torno de duas indústrias 

totalmente diferentes, mas que não deixaram de formar uma configuração unitária. 

Desse modo, enquanto de um lado, a Alta Costura criada pelo inglês Charles Frederic 

Worth prezava por criações de luxo feitas sob medidas, do outro, uma produção de 

massa, em série e barata, imitava de perto os modelos desenvolvidos pelas grifes da 

Alta Costura.  

A Alta Costura, antigamente conhecida como Costura, se tornou o laboratório 

incontestável das novidades. Durante todo esse período, a moda era essencialmente 

feminina e seu ponto de destaque vinha de Paris, ao passo que a moda masculina, menos 

expressiva, emanava de Londres até 1930 e depois passou a ser impulsionada pelos 

EUA. “Comparado à moda Costura, a moda masculina é lenta, moderada, sem impacto, 

‘igualitária’, ainda que seja articulada do mesmo modo sobre a oposição sob 

medida/série)” (LIPOVETSKY, 2009, p.81). Mesmo fundada na metade do século XIX, 

é no começo do século seguinte que a Alta Costura atuará nos moldes de criação e 

apresentação tal qual conhecemos atualmente. A princípio, não existiam coleções com 

datas fixas, apenas modelos criados ao longo dos anos variando em função das estações; 
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também não existiam desfiles organizados como eventos, que começarão a aparecer a 

partir de 1908 para se tornarem verdadeiros espetáculos, que seriam apresentados à 

tarde, nos salões das grandes casas.  

Após a I Guerra Mundial em 1914, conforme as compras realizadas pelos 

compradores profissionais estrangeiros iam se multiplicando, as apresentações das 

coleções iam sendo organizadas em datas mais ou menos fixas. Desde então, cada 

grande casa da Alta Costura apresentava duas vezes ao ano, no final de janeiro e no 

início de agosto, suas coleções de verão e de inverno. Posteriormente, com a pressão 

dos compradores estrangeiros, as criações de outono e de primavera passaram a ser 

apresentadas em abril e em novembro. Diante de tal conjuntura, pode-se afirmar que a 

era da Alta Costura possibilitou uma institucionalização da renovação, uma vez que a 

moda tornou-se bianual, e as meias-estações apenas anunciavam os sinais dos 

lançamentos seguintes. Desse modo, no lugar das fortuitas inovações como acontecia no 

período da Costura, fixou-se uma renovação operada com datas estabelecidas por um 

grupo específico. “A Alta Costura disciplinou a moda no momento em que ela engatava 

um processo de inovação e de fantasia criadora sem precedente” (Ibid., p. 84). Além 

disso, a Alta Costura se estabeleceu por meio de uma moda hipercentralizada, mas ao 

tempo internacional, que era seguida por todas as mulheres consideradas “atualizadas” 

no mundo. Nesse sentido, a Alta Costura permitiu à moda desprender-se do caráter 

nacional, em virtude das reproduções em grande número dos modelos originais, que 

acabavam sendo idênticos em todos os países.  

Sendo assim, a moda moderna mesmo que sob a soberania luxuosa da Alta 

Costura, configurou-se como uma primeira manifestação do consumo de massa, 

“homogêneo, estandardizado, indiferente às fronteiras” (Ibid., p.85). Para Lipovetsky, 

“houve uma uniformização mundial da moda sob a égide parisiense da Alta Costura, 

homogeneização no espaço que teve como contrapartida uma diversificação no tempo, 

ligada aos ciclos regulares das coleções sazonais” (Ibid., p. 85). O autor ainda vai 

sublinhar que a partir dos anos 1920, com a simplificação do vestuário feminino em que 

Chanel
109

 é símbolo, a moda se torna menos inacessível, uma vez que é mais facilmente 

imitável (ver ANEXO C). Com isso, a partir do momento em que a exibição ostensiva 

                                                             
109 “Coco Chanel (1883-1971) foi uma estilista francesa e uma inovadora no campo da moda. Foi a 

fundadora da marca “Chanel”, um grande império na produção de roupas, bolsas, sapatos, perfumes, 
acessórios etc”. Disponível em: <https://www.ebiografia.com/coco_chanel/>. Acesso em: 15 dez. 2019. 

Segundo Heymann (2018), Coco Chanel “aboliu os vestidos armados em favor de um jeito de vestir 

prático e confortável; criou roupas e acessórios que hoje se encontram expostos em museus; sempre 

preferiu o trabalho à conveniência de um casamento e montou, sozinha, um império equivalente a bilhões 

de dólares em valores atuais”. Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/coco-chanel-a-

revolucionaria-da-moda/>. Acesso em: 15 dez. 2019.  

https://www.ebiografia.com/coco_chanel/
https://super.abril.com.br/historia/coco-chanel-a-revolucionaria-da-moda/
https://super.abril.com.br/historia/coco-chanel-a-revolucionaria-da-moda/
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do luxo tornou-se símbolo de mau gosto, pois a verdadeira elegância exigia discrição e 

ausência de aparatos, a moda feminina começou a entrar na era da aparência 

democrática.  

Entretanto esse processo de maior democratização da moda não se realizou sem 

equívocos e ambiguidades. O luxo permaneceu como um valor inegociável e 

inseparável do gosto e dos elementos de distinção de classes. Logo, a democratização da 

moda não se traduzia em uniformização ou igualação do parecer, pois novos signos 

mais sutis e mais detalhados, principalmente os de grifes, no que tange aos cortes e tipos 

de tecidos, continuaram a afirmar as funções de distinção e de excelência social. Ela 

significava redução das marcas que acirravam as distâncias sociais, amortecimento do 

consumo conspícuo aristocrático, em paralelo a novos critérios que começam a nortear 

o segmento, como a esbeltez, a juventude, o sex-appeal, a comodidade e a descrição. 

Lipovetsky (2009) vai afirmar que “a moda de cem anos não eliminou os signos da 

posição social; atenuou-os, promovendo pontos de referência que valorizam mais os 

atributos mais pessoais: magreza, juventude, sex-appeal etc.” (Ibid., p. 87). Como 

aponta Diana Crane (2006) a “moda de classe” servia basicamente para expressar a 

posição social dos indivíduos por intermédio da adoção de regras rígidas sobre 

comportamentos, modos e formas de se vestir, expressando dessa maneira, ideais 

sociais de atitude e comportamento e novos ideais de beleza.  

Nesse sentido, as casas de Alta Costura permaneceram apresentando em Paris 

suas coleções bianuais luxuosas diante da imprensa internacional, continuaram a 

desfrutar de um prestígio ilustre e puderam ostentar um montante de negócios global em 

constante expansão, apesar das crises econômicas mundiais. No entanto, por trás dessa 

aparente constância, a Alta Costura perdeu o posto de vanguarda que a caracteriza, 

deixou de ser o ponto chave e o foco da moda no momento em que se conhecia o 

“aggiornamento crucial” do setor (Op. cit., p. 124), o prêt-a-porter. Com essa 

perspectiva, a vocação da Alta Costura tornou-se essencialmente perpetuar a tradição de 

luxo e o virtuosismo do ofício, uma vez que a verdadeira revolução que destruiu a 

estrutura da moda de cem anos e que transformou o sistema de produção industrial 

corresponde ao desenvolvimento do prêt-a-porter.  

A referida expressão foi desenvolvida na França, em 1949, por J.C.Weill, e 

provém da fórmula americana ready to wear, que significa “pronta para vestir” ou 

“pronta para usar”. Tal designação teve a intenção de desvincular a confecção de sua má 

imagem de marca, isto é, de produções que ficavam presas somente a passarelas e/ou 

trajes feito sob medida. O que diferencia a confecção tradicional do prêt-a-porter é que 
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o último se arquitetou pelo caminho de produzir industrialmente roupas acessíveis a 

todos, bem como inspiradas nas últimas tendências do momento. Sendo assim, ao passo 

que a roupa de confecção muitas vezes apresentava um corte defeituoso, um problema 

de acabamento, de qualidade e/ou de fantasia, o prêt-a-porter desejava fundir moda e 

indústria e, de tal modo, colocar na rua a novidade, gosto, estilo e estética. E foi com o 

estilismo que as produções industriais de massa mudaram de posto, e tornaram-se 

integralmente um produto da moda.  

3.1.3 - A Moda a partir da década de 1960 até os dias atuais 

É importante destacar que até o final dos anos 1950, o prêt-a-porter foi pouco 

criativo em matéria estética, pois dava continuidade a imitação sensata das formas 

criadas pela Alta Costura. A partir dos anos 60 é que o prêt-a-porter vai chegar de 

alguma maneira a sua essência, produzindo roupas com uma tendência mais audaciosa, 

jovial e contemporânea, mais atenta às inovações que às designações de “classe”. Essa 

fase mais democrática da moda, de maior pluralidade estilística e menos formalidades a 

respeito do que “está na moda” em determinado período, é denominada por Crane 

(2006) de “moda de consumo”. Para a autora,  

Em vez de se orientar para o gosto das elites, a moda de consumo 

incorpora gostos e interesses de grupos sociais de todos os níveis. Um 

único gênero de moda, a alta-costura, foi substituído por três grandes 
categorias de estilo: moda de luxo, prêt-à-porter e moda de rua (Ibid., 

p. 273).  

De início, a Alta Costura foi reticente ao prêt-a-porter, mas no final das contas 

acabou se rendendo ao compreender todos os lucros que havia em adotar esses novos 

modus operandis quando se dispunha de um capital de prestígio. Lipovestky (2009) 

menciona que Pierre Cardin, em 1959, desenvolveu a primeira coleção de prêt-a-porter 

Costura no magazine Le Printemps. Yves Saint-Laurent, por sua vez, destacou-se nesse 

cenário ao desenvolver, em 1966, uma coleção totalmente com fins comerciais e não 

meramente uma adaptação da Alta Costura. No mesmo período, lançou “[...] a primeira 

boutique Saint Laurent Rive-Gauche e, em 1983-4, a linha Saint-Laurent Variation, 

40% mais barata do que as roupas Rive-Gauche. Em 1985, o prêt-a-porter feminino 

representava 33% das cifras de negócios direta da Alta Costura (excluindo os 

perfumes)” (Ibid., p. 129). Diante de tais fatos, pode-se afirmar que esse sistema tornou 

comercializável o que se vestia nas passarelas e era feito sob encomenda na Alta 

Costura.  
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Entretanto, enfatiza-se que a indústria do prêt-a-porter não fora um sistema 

radicalmente democrático, visto que ele próprio havia sido sustentado pela ascensão das 

aspirações coletivas à moda. Isto é, a revolução do prêt-a-porter fora impulsionada 

pelos progressos tecnológicos, os quais permitiram produzir artigos em série de boa 

qualidade a preço baixo somado a um novo estado de demanda, pois com o término da 

Segunda Guerra Mundial, o desejo de moda havia se expandido com intensidade, 

tornando-se um fenômeno que dizia respeito a todas as camadas da sociedade. A raiz do 

prêt-a-porter comunga tanto com a democratização dos gostos da moda influenciada 

pelos ideais individualistas, pela proliferação das revistas femininas e pelo cinema, 

como também pela vontade de se viver no presente, fruto da nova cultura hedonista de 

massa.  

A elevação do nível de vida, a cultura do bem-estar, do lazer e da 

felicidade imediata acarretaram a última etapa da legitimação e da 
democratização das paixões de moda. Os signos efêmeros e estéticos 

da moda deixaram de aparecer, nas classes populares, como um 

fenômeno inacessível reservado aos outros; tornaram-se uma 
exigência de massa, um cenário de vida decorrente de uma sociedade 

que sacraliza a mudança, o prazer, as novidades. A era do prêt-a-

porter coincide com a emergência de uma sociedade cada vez mais 

voltada para o presente, euforizada pelo Novo e pelo consumo. 
(LIPOVETSKY, 2009, p. 133).  

 Além da cultura hedonista, a “cultura juvenil” foi um elemento essencial no 

desenvolvimento do estilo prêt-a-porter. Dentre outros fatores, a cultura juvenil 

apareceu como uma manifestação ampliada da questão democrática-individualista. Essa 

nova cultura foi o ápice do fenômeno “estilo” dos anos 1960, e acompanhando a onda 

democrática da juventude, o próprio prêt-a-porter engajou-se nesse “processo de 

rejuvenescimento democrático dos protótipos de moda” (Ibid., p. 133). Todavia, é 

necessário enfatizar que a década de 60 não se restringe a lógica que faz girar o prêt-a-

porter, pelo contrário, é um período em que teve início diversas alterações de conduta e 

reinvindicações sociais em função das críticas juvenis ao sistema que regia a sociedade 

de consumo, o que acabou obrigando-a a acompanhar os ideais de liberdade que 

surgiram nessa época. Essa agitação se espalhou para as ruas e influenciou, o 

comportamento dessa década, fato esse que facilitou o surgimento dos referidos 

movimentos de contracultura e fez com que a estabilidade da moda moderna ruísse e 

abrisse espaço para novos modos de ser e fazer no consumo de moda.  

Desse modo, destaca-se que na década de 70, houve um amadurecimento da 

contracultura, definida como o movimento que atuava como um estilo de contestação 

social, criticando a homogeneização da sociedade. É possível sublinhar dois 
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desdobramentos desse movimento: o Hippie e o Punk. O movimento Hippie tinha como 

principal objetivo viver algo que afrontasse os valores do consumismo e o cumprimento 

das obrigações pré-definidas. Já o Punk, que surgiu por volta de 1976, caracteriza-se 

através do conceito de antimoda, movimento desenvolvido a partir da atitude de um 

grupo que não possuía o objetivo de criar novas tendências ou ideias. Nesse sentido, 

nota-se que todos os elementos visuais do punk eram uma forma de confronto aos 

padrões da época, apresentando inclusive uma inversão de valores. Segundo Yuukura
110

 

(2018), entre atitudes críticas e originais, seus adeptos criavam novos estilos de roupas a 

partir de colagens, costuras e customizações, abusando de referências visuais, além de 

utilizar materiais pouco usados para a época, aplicando a técnica do Do It Yourself (faça 

você mesmo) – DIY – que foi criado durante a década de 1950 e ganhou força nas 

décadas de 1960 e 1970, durante o movimento Punk. Essa “forma de produção” era 

considerada algo anticapitalista e, sobretudo, anticonsumista, pois assegurava que todas 

as pessoas pudessem produzir ou modificar de maneira independente o que consumiam. 

Enfatiza-se que até os dias de hoje, o DIY é considerado por muitos como uma filosofia 

de vida.  

Ao levar em consideração a cronologia do setor fashion, percebe-se que nos anos 

1980, a moda, em geral, acompanhou o estilo da discoteca. De acordo com Franchin
111

 

(2012), nesse período as mulheres preferiam usar leggins de lycra e cinturas marcadas 

com cinto e os homens usavam mullets no cabelo e roupas com cores vibrantes. Já no 

que tange as políticas relacionadas à moda, Cunha (2015)
112

 afirma que, no período 

compreendido entre os anos 1970 e 1980, houve uma mudança na fabricação de tecidos, 

pois com os preços de produções altos devido à crise do petróleo
113

 que atingiu os EUA 

e países europeus, muitas empresas decidiram por mover as suas fábricas para a Ásia, 

visto que assim poderiam aumentar as quantidades de peças produzidas, maximizar os 

                                                             
110 Ver mais: “A estética Punk e seus desdobramentos no Design Gráfico”. Disponível em: 

<https://medium.com/deadlines/estetica-punk-e-design-grafico-6ff1e1565b38>, Acesso em: 17 nov. 2019.  

111 Ver mais em: “A moda das décadas”. Disponível em: <https://nadafragil.com.br/a-moda-das-decadas/>. 

Acesso em: 17 nov. 2019.  

112 Ver mais em: “Uma breve história da evolução da moda até o fast fashion”. Disponível em: 

<https://www.stylourbano.com.br/uma-breve-historia-da-evolucao-da-moda-ate-o-fast-fashion/>. Acesso em: 17 

jan. 2020.  

113 A crise do petróleo que ocorreu na década de 70 foi decorrente do embargo de distribuição de petróleo 

promovido pelos países membros da OPEP e Golfo Pérsico para os Estados Unidos e países da Europa. O 
aumento de preço do petróleo em até 400% pelos membros da OPEP fez com a economia dos EUA e 

Europa entrasse em crise, visto que tal matéria-prima é utilizada para produções de diversos produtos, 

como as fibras sintéticas, muito utilizadas na indústria da moda. Devido a esse contexto, muitas empresas 

têxteis inventaram uma nova estratégia para saírem da crise e conseguiram escoar a produção por meio da 

terceirização para países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Ver mais em: “O que é fast fashion?” 

Portal E-Cycle. Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/5891-fast-fashion>. Acesso em: 18 out. 2019. 

https://medium.com/deadlines/estetica-punk-e-design-grafico-6ff1e1565b38
https://nadafragil.com.br/a-moda-das-decadas/
https://www.stylourbano.com.br/uma-breve-historia-da-evolucao-da-moda-ate-o-fast-fashion/
https://www.ecycle.com.br/5891-fast-fashion
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seus lucros e pagar baixos salários aos trabalhadores, devido à fragilidade do sistema 

trabalhista nesse continente. Com essa terceirização do segmento, as roupas começaram 

a ficar mais baratas, e a publicidade, em contrapartida, ia ficando mais cara, devido a 

importância dada às técnicas para persuadir o comportamento de compra dos 

consumidores, ou seja, nesse período, começava a ter uma maior valorização do valor 

imaterial das marcas.  

Na década de 90, com o grunge ganhando força através das bandas Nirvana e 

Pearl Jam, cabelos grandes e desarrumados, jeans oversized rasgados, bandanas, 

pochetes e jardineiras ganharam território no mundo da moda. Além disso, a década de 

90 permaneceu com algumas influências dos anos anteriores, contudo, a sensualidade e 

as cores extravagantes das décadas vizinhas foram deixadas para trás e deram lugar aos 

cortes e às peças um pouco mais confortáveis. De acordo com Cunha (2015), os anos 

1990 também foram marcados por uma demanda ampliada da moda. Como as nações 

em desenvolvimento viram-se com a capacidade de tornarem-se parte dessa lucrativa 

indústria, as grandes empresas do setor viram estas novas oportunidades e começaram a 

colonização global da moda, em que as marcas estrangeiras entraram nos mercados 

locais com milhões para gastar em publicidade e marketing, “destruindo” no processo 

pequenas boutiques e marcas locais. À medida que os mercados iam crescendo, o 

consumo de moda também cresceu de maneira proporcional. Como frisado por Cunha 

(2015), nesse cenário, o sistema de fabricação já não podia se dar ao luxo de levar 

alguns meses desde a concepção dos protótipos até a venda no varejo. Desse modo, toda 

a cadeia de produção fashion teve que ser encurtada. Se antes eram produzidas apenas 

duas coleções por ano, agora, milhões de modelos passaram a ser apresentados 

semanalmente. Todavia, a maioria dessas peças era produzida à custa de bastidores em 

que principalmente mulheres em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos 

trabalhavam em turnos de mais de 16 horas por dia.  

Esse contexto favoreceu o surgimento de lojas especializadas em fast fashion. O 

termo, que significa moda rápida, surgiu nos anos 2000, mas desde os anos 1990 

importantes redes varejistas têm colocado o sistema em prática. Tal concepção é 

utilizada pelas grandes magazines para produções contínuas de novidades, que geram 

para essas redes um alto faturamento devido às facilidades que a globalização 

proporcionou. Por exemplo, em 2014, o grupo Guararapes, que controla a Riachuelo, 

decidiu terceirizar parte da sua produção para a China. Nos primeiros anos devido a 

dificuldade de transporte e logística, a magazine teve alguns prejuízos, mas em 2017 viu 

o seu lucro quadruplicar logo no primeiro semestre. De acordo com o site Mercado e 
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Consumo
114

 (2017), as ações da marca valorizaram 116% nesse ano, enquanto o índice 

que reúne os papéis das principais empresas de consumo da bolsa subiu 25% no mesmo 

período.  

Como indica o estudo do IBEVAR-FIA
115

 2019, entre os cinco maiores 

faturamentos do segmento do mercado de varejo relacionado à Moda e Esporte, destaca-

se a presença de três gigantes do sistema fast fashion brasileiro, como a Renner em 

primeiro lugar com o faturamento de R$ 9,786,833,800, o grupo Guararapes em 

segundo com o valor de R$ 8,822,953,000 e a C&A em quinto com o valor estimado de 

R$ 4,761,534,684. O estudo ainda aponta que as cinco maiores empresas no ramo Moda 

e Esportes detém 69,2% do faturamento do segmento. Somadas a Renner, grupo 

Guararapes e C&A, a Havan e as Casas Pernambucanas também entram nesse ranking 

das cinco maiores empresas no que tange ao faturamento no ramo Moda e Esportes. 

Apesar desses altos números de faturamento, salienta-se que as peças produzidas por 

esse sistema são padronizadas, possuem qualidade média a baixa e preço acessível para 

a maior parte da população. Ressalta-se também que o fast fashion gera muita polêmica, 

pois além de produzir de maneira rápida, estimula o consumismo, o trabalho escravo 

e/ou mal remunerado em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento e prejudica o 

meio ambiente. Prova disso é que “peças fast fashion são utilizadas menos de cinco 

vezes e geram 400% mais em emissões de carbonos do que peças comuns, que são 

utilizadas 50 vezes” (Legnaioli, a, S.D)
116

.  

Diante de tais fatos, em contraposição a algumas práticas inviáveis do fast 

fashion, enfatiza-se o surgimento de um movimento alternativo: o slow fashion. O 

movimento slow, simbolizado pelo lento, não representa apenas mudança de velocidade, 

mas toda uma forma de pensar diferente que se aplica a diferentes áreas. Segundo 

Oliveira
117

 (2017), o primeiro setor a aderir a essa mudança foi o alimentício, com o 

conceito de Slow Food, proposto pelo jornalista Carlo Petrini em 1986. Oliveira (2017) 

afirma que o movimento se iniciou como uma resposta ao surgimento das primeiras 

redes fast foods como o Mc Donalds. A ideia desenvolvida por Petrini era devolver a 

                                                             
114

 Ver mais em: “Como o modelo fast fashion trouxe o fim do sufoco à Riachuelo”. Disponível em: 

<https://www.mercadoeconsumo.com.br/2017/09/11/como-o-modelo-fast-fashion-trouxe-o-fim-do-

sufoco-a-riachuelo/>. Acesso em: 18 out. 2019.  

115 Mais em: “Ranking IBEVAR-FIA 2019”. Disponível em: 
<https://www.ibevar.org.br/pesquisa/ranking-2019-IBEVAR-FIA-catalogo.pdf>. Acesso em: 18 out. 

2019.  
116 LEGNAIOLI, Stella. O que é fast fashion? Portal E-Cycle. Disponível em: 

<https://www.ecycle.com.br/5891-fast-fashion>. Acesso em: 18 out. 2019.  

117 Ver mais em: “O surgimento do Slow Fashion: do conceito as primeiras marcas”.  Disponível em: 

<https://slowly.com.br/o-surgimento-do-slow-fashion/>. Acesso em: 18 nov. 2019.  

https://www.mercadoeconsumo.com.br/2017/09/11/como-o-modelo-fast-fashion-trouxe-o-fim-do-sufoco-a-riachuelo/
https://www.mercadoeconsumo.com.br/2017/09/11/como-o-modelo-fast-fashion-trouxe-o-fim-do-sufoco-a-riachuelo/
https://www.ibevar.org.br/pesquisa/ranking-2019-IBEVAR-FIA-catalogo.pdf
https://www.ecycle.com.br/5891-fast-fashion
https://slowly.com.br/o-surgimento-do-slow-fashion/
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responsabilidade pela produção de alimentos às grandes marcas, pois na visão do 

jornalista, as comidas deveriam ser preparadas respeitando o tempo e os alimentos 

fornecidos por cada região.  

Inspirados por esse formato de produção e consumo responsáveis, a indústria da 

moda admitiu o surgimento do slow fashion como uma alternativa para garantir um 

futuro mais sustentável. O termo slow fashion foi concebido por volta do ano de 2004, 

em Londres, por uma escritora de moda da revista de notícias on-line Georgia Straight, 

chamada Angela Murrils. De acordo com Legnaioli
118

 (b) (S.D), a prática do slow 

fashion busca a diversidade; prioriza o local com relação ao global; preza pela 

consciência socioambiental; pratica preços reais que levam em consideração os custos 

sociais e ecológicos; contribui para a confiança entre produtores e consumidores e 

mantém a sua produção em pequena e média escala. Nesse sentido, observa-se que as 

premissas do slow fashion o tornam uma prática de negócios bem coerente quando se 

pensa em democratização da moda, pois tal revolução não deve abranger apenas preços 

acessíveis para que mais pessoas possam consumir, mas de igual modo zelar por todos 

os elos envolvidos na cadeia produtiva de tal setor.  

Dado o exposto, percebe-se que ao longo dos anos, o processo de 

democratização da moda vem sido construído lentamente. Se de um lado, a lógica do 

consumismo e do glamour que cerca o setor fashion se embrenhou no cotidiano dos 

indivíduos de maneira quase imperceptível no decorrer da história. Do outro, é possível 

notar como os indivíduos se organizaram de maneira a construir trajes que os 

representassem enquanto seres sociais, possuidores de direitos e deveres. Nessa 

perspectiva, mesmo que esse processo de abertura para uma moda mais contemplativa 

que se iniciou com os burgueses tenha se manifestado de maneira tímida com base em 

imitações do vestuário nobre, pode-se afirmar que esse movimento lento foi o que gerou 

o alicerce para as ações mais consistentes de resistência na moda. Desse modo, ao 

mesmo tempo em que no setor fashion há signos do poder que diferenciam as pessoas 

por meio da posição social, há também a possibilidade de igualação do parecer. Ao 

passo que há possibilidades de inclusão social, também há segregação em função dos 

estereótipos criados pelos grupos que regem a moda, uma vez que essas imagens 

espetáculos são uma das formas finais de apresentar a mercadoria ao público-alvo.  

                                                             
118 Ver mais em: “O que é Slow Fashion e porque adotar essa moda?” Disponível em: 

<https://www.ecycle.com.br/5950-slow-fashion.html>. Acesso em: 18 nov. 2019.  

https://www.ecycle.com.br/5950-slow-fashion.html
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3.2 - Os estereótipos arraigados no mundo fashion e o ideal de beleza na sociedade 

Ocidental 

 São recorrentes as críticas à moda em função de sua relação com os estereótipos, 

preconceito e discriminação que acabam culminando em exclusão social. Nesse sentido, 

é importante compreendermos um pouco mais sobre o conceito de estereótipo e 

analisarmos como a moda pode tanto influenciar e reforçar tais posturas negativas 

quanto oferecer possibilidades de resistência. Sendo assim, observa-se que o sentido 

etimológico e histórico da palavra oferece algumas pistas para o entendimento de alguns 

efeitos relacionados a ela. Segundo Jablonski et al citado por Bragaglia, Martins e Dias 

(2017, p. 117), “em grego, stereo significa “traço”, e túpos, “rígido”; o termo foi criado 

em 1798 para referir-se a um processo de moldagem [...]”. Entretanto, como enfatizado 

pelas próprias autoras, “antes disso, psicólogos sociais e psiquiatras já o utilizavam para 

caracterizar o comportamento de repetições de gestos, posturas ou modos de falar 

observados em doentes mentais” (Ibid., p. 117). Desse modo, essa definição nos permite 

entender porque os estereótipos estão associados a uma lógica que remete à 

classificação, à rigidez e inflexibilidade de ideias.  

 Como aponta Bragaglia, Martins e Dias (2017), estereótipos são crenças 

compartilhadas “que têm como referentes padrões de conduta ou atributos comuns dos 

membros de um ente social, geralmente uma categoria, cujos fundamentos são 

encontrados em teorias explicativas a respeito desses predicativos” (PEREIRA et al, 

2011 apud BRAGAGLIA; MARTINS; DIAS, 2017, p. 117). Definição semelhante se 

encontra em Jablonski et al (2010), o qual afirmam que os estereótipos se designam 

como conjunto de “crenças compartilhadas acerca de atributos – geralmente traços de 

personalidade – ou comportamentos costumeiros de certas pessoas ou grupos” (Ibid., p. 

118). Nessa perspectiva, as autoras ainda destacam que de acordo com Jablonski et al 

(2010), os estereótipos podem ser classificados em neutros, positivos e negativos. Entre 

os estereótipos negativos estão os que normalmente são relacionadas às minorias como 

os negros, mulheres, índios, grupos homoafetivos, transgêneros e outros. Os 

estereótipos neutros são os que não se constituem nem como elogio nem como 

depreciação, mas se referem a significados “isentos” de juízo de valor. E os positivos 

são aqueles que estão ligados a algum tipo de elogio ou afirmação positiva.  

 Apesar disso, as autoras afirmam que nenhum estereótipo é integralmente neutro 

ou positivo, pois tais classificações podem acabar se tornando simplistas e 

reducionistas, excluindo do grupo analisado certas características que não estão dentro 

daquela cadeia de significados, a título de exemplo, destaca-se a afirmação de que os 
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japoneses são inteligentes. Tal asserção “[pode] servir para naturalizar [...] uma ideia de 

que os japoneses não seriam divertidos, espontâneos, engraçados, já que se preocupam 

muito com estudos e trabalho” (BRAGAGLIA; MARTINS; DIAS, 2017, p. 120). Nessa 

visão, enfatiza-se que a função simplista dos estereótipos também tem um caráter de 

cognição, não necessariamente com o intuito depreciativo, embora esse exista, pois o 

sujeito pode simplificar sua visão sobre os outros para facilitar sua compreensão de 

mundo.  

O estereótipo, em si, é frequentemente apenas um meio de 

simplificar/agilizar nossa visão de mundo. Como vivemos 
sobrecarregados de informações, tendemos a nos poupar muito 

compreensivelmente de gastos desnecessários de tempo e energia (...) 

para o entendimento do complexo mundo social que nos rodeia. 
(JABLONSKI et al, 2010 apud BRAGAGLIA; MARTINS; DIAS, 

2017, p. 122).  

 Mesmo que o estereótipo seja usado para ajudar na compreensão do mundo, 

estereotipar pode levar a generalizações indevidas ao não contemplar a complexidade 

das singularidades envolvidas, ou seja, o estereótipo pode acabar impedindo o sujeito de 

enxergar os outros com os seus atributos pessoais, excluindo, assim, as suas 

particularidades. Como consequência desse reducionismo, os estereótipos podem levar a 

sentimentos e práticas preconceituosas com quem não se enquadra no conjunto de 

atributos que os compõem, e, posteriormente, pode gerar exclusão social, visto que os 

estereótipos são limitantes ao diferenciar um grupo do outro. De acordo com Bragaglia, 

Martins e Dias (2017), preconceito consiste em um sentimento negativo sobre alguém 

ou um grupo com base na ideia que se tem sobre o grupo ao qual o alvo pertence. 

Normalmente, são os estereótipos negativos que mais podem gerar preconceito, mas 

também a simples negação dos aspectos positivos pode levar ao preconceito e à 

discriminação.  

A discriminação, por sua vez, como indica Bragaglia, Martins e Dias (2017), 

consiste na ação desfavorável à pessoa ou grupo que é alvo do preconceito. E exclusão 

social pode ser entendida como o resultado da discriminação, onde um indivíduo ou 

grupo acaba sendo excluído de algum contexto social. É importante ressaltar que a 

aceitação do estereótipo pela pessoa que está na mira do julgamento é outro efeito 

negativo desse tipo de visão, pois o indivíduo tende a se sentir inferior e/ou não 

merecedor de certas oportunidades. Logo, ansiedade, timidez e outras frustrações 

podem ser efeitos nocivos dos estereótipos, preconceito, discriminação e exclusão 

social. Jablonski et al. (apud Bragaglia, Martins e Dias, 2017) dizem que alguns 

cenários propiciam o desenvolvimento e a consolidação de estereótipos negativos, 
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preconceito e exclusão: “competição e conflitos econômicos; bode expiatório; causas 

sociais – aprendizagem social, conformidade social e categorização social, e fatores de 

personalidade, especialmente a personalidade autoritária” (Ibid., p.125).  

Com relação ao primeiro conjunto de fatores, pode-se afirmar que a competição 

é um dos caminhos que mais podem levar à formação de estereótipos, preconceito e 

discriminação, uma vez que normalmente está associado a conflitos que decorrem de 

questões ligadas, por exemplo, ao status social e ao poder político. Tal situação, 

classificada como conflito grupal, geralmente culmina em depreciações do grupo 

adversário, até mais através da estimulação de crenças preconceituosas. Portanto, nessa 

perspectiva de conflito grupal, os estereótipos teriam um importante papel de controle 

social. “Como bem lembrou Foucault, as lutas por significados não se resolvem no 

terreno epistemológico, mas no terreno político das relações de poder” (VILLAÇA, 

2006, p. 23).  

E é justamente nesse sentido que se notam como os estereótipos no mundo da 

moda foram sendo criados, inclusive fortalecendo determinados ideais de beleza que já 

existiam há séculos, mas que foram ressignificados a fim de valorizar e acentuar as 

diferenças entre os grupos sociais. Nessa pesquisa, será discutido o ideal de beleza 

focado na moda, dessa forma, como as mudanças no vestuário feminino foram mais 

intensas, o foco total será sobre o ideal de beleza feminino. 

Desse modo, destaca-se que o ideal de beleza é considerado algo cultural e que 

vai se modificando de acordo com as transformações ocorridas ao longo do tempo. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que os gregos foram os primeiros a discutir a respeito 

dos valores estéticos que se espalharam em quase todas as sociedades. Contudo, é 

preciso salientar que na Idade Média, o ideal de beleza feminino teve a influência do 

Cristianismo e da Igreja Católica, uma vez que seus valores e morais de conduta regiam 

a construção da subjetividade no Ocidente. De acordo com Eco (2010 apud Barros et al, 

2017, p. 40), “os filósofos, teólogos e místicos que discursaram acerca da beleza na 

Idade Média, eram todos representantes da Igreja. A Igreja, por sua vez, possuía padrões 

morais rígidos; pensar sobre a beleza feminina era um convite à imoralidade e a 

tentação da carne”. Assim, o olhar sobre a beleza feminina era baseado em comparações 

místicas. Como escreve Vilhena, Medeiros e Menezes (apud Barros et al, 2017), a 

beleza feminina era vista como algo que induzia ao erro, pois sua essência era 

considerada impura e detentora do mal. Até esse período, a virgem Maria era a única 

mulher pura e inocente, e a mulher bela era a representação do pecado original, uma vez 

que despertava desejo e culpa. Portanto, a beleza feminina durante toda a Idade Média 
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foi marcada por um olhar dualista entre o sagrado e o profano e também uma 

perspectiva que considerava esse tipo de beleza como a própria representação do mal. 

Na transição da Idade Média para a Idade Moderna aconteceram algumas 

revoluções que mudaram a forma como a sociedade se relacionava entre si, como a 

ascensão do protestantismo, o desenvolvimento da ciência e da burguesia. A 

representação negativa da mulher continuava vinculada ao pecado e a representação 

positiva, por sua vez, estava ligada essencialmente à maternidade. Nessa fase, a mulher 

era vista como um ser de incapacidade civil e dependência natural, assim, o contrato de 

casamento e o amor materno eram o que conduziam a mulher à “felicidade” e à 

“completude”. Como indica Barbosa et al (2014 apud Barros et al, 2017, p. 40), outro 

aspecto importante relacionado ao surgimento da burguesia também estava associado ao 

movimento denominado como Renascimento. Nessa nova fase histórica e cultural, 

aconteceu uma espécie de ruptura com alguns dos valores da Igreja e um retorno aos 

ideais greco-romanos, que eram baseados na valorização do belo nas formas, nas 

simetrias e no corpo.  

Segundo Barros et al (2017, p. 41), os gregos criaram na época antiga os Jogos 

Olímpicos, onde havia a valorização do corpo masculino. Todavia, ainda nessa 

transição, a mulher burguesa tinha uma forma particular de expressar a beleza, pois 

mulher gorda e corada era sinônimo de saúde e riqueza. Nesse período, as mulheres 

“gordinhas”, especialmente as nobres que conseguiam se alimentar bem, se tornaram 

referenciais de beleza. Destaca-se também que na Idade Moderna, com o fortalecimento 

da burguesia, passou a existir um novo modelo de sociedade firmada no capital, no 

comércio e na família. Como destaca Barros et al (2017), a revolução francesa além de 

evidenciar essas particularidades da sociedade, firmou o fim da Idade Moderna e o 

início da Contemporânea em 1879.  

Del Priore (2004 apud Heinzelman et al, 2012, p. 472) afirma que “da gordura 

passiva do século da Belle Époque à norma estética da magreza; sendo que, no decorrer 

do século, as mulheres se despiram”. Isto é, ao longo do século XX, as mulheres, 

principalmente, as brasileiras viveram diferentes modificações no que se refere ao corpo 

físico, como dito por Lipovetsky (2009), as mudanças da Alta Costura que geraram 

maior democratização, também geraram novos critérios de distinção como a esbeltez, a 

juventude e o sex-appeal. Além disso, as transformações no Brasil da década de 1930 

favoreceram o surgimento da “mulher moderna”, que ocupava novas posições sociais e 

buscava uma nova forma de representação, inclusive no que se refere ao corpo. 

Heinzelman et al (2012, p. 472) afirma que “modeladores artificiais e naturais foram 
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anunciados para lograr um corpo mais saudável, conforme novos cânones da estética 

feminina”. Assim, o corpo feminino tornou-se alvo da nova indústria dos cosméticos, e 

a mulher moderna nasce assediada pelos anúncios dos produtos de beleza, e, 

posteriormente, pelas revistas de moda. Contudo, Eco (2004, p.193) pergunta: “Que 

cânones, gostos e costumes sociais permitem considerar ‘belo’ um corpo?”. 

Não há um consenso sobre o que significa ser belo. Esse conceito, como já 

mencionado, é subjetivo e varia no tempo e a cada cultura. No entanto, a mídia 

especializada em moda dissemina noções padronizadas de beleza e aparência. Esse fato 

pode ser visto pelo que é exibido nas passarelas, na publicidade das marcas e 

principalmente ilustrado nos periódicos femininos. Como aponta Strey (2004), a moda 

se impõe e é imposta por diversos meios de comunicação. No mundo da moda, por 

exemplo, a beleza é uma maneira de aceitação social. Ser bela, para Sampaio e Ferreira 

(2009) mencionado por Heinzelman et al (2012, p. 472), “está ligado a qualidades 

estéticas, explicitadas nos atributos físicos e que estão constantemente veiculados pela 

mídia”. Sendo assim, de modo geral, para Heinzelman et al (2012, p. 472), a sociedade 

entende e enxerga como belo, aqueles que têm “pouca porcentagem de gordura 

corporal, fartas nádegas (sem celulite, nem estrias) e seios grandes (e empinados), 

músculos definidos, pele bronzeada, além de ausência de mancha ou espinha [...]”.  

Além disso, de acordo com os autores, para completar o ideal de beleza contemporâneo 

é preciso ter pouca ou nenhuma característica que revele a sua idade, como rugas e 

marcas de expressão.  

Como a nossa sociedade é movida pela imagem, a mídia se aproveita desse 

cenário para reproduzir realidades espetacularizadas que mecham com os sentidos dos 

indivíduos. Por isso, a estética é muito utilizada para a criação de estereótipos na moda, 

uma vez que facilita e ajuda a consolidar um gosto coletivo. A palavra estética vem do 

grego, aisthésis que significa sensibilidade, prazer sensível (percepções e afecções). 

Apesar de a estética ter sido durante muito associada às artes, Sodré (2002, p. 57) vai 

dizer que a “arte não é o único veículo da função estética e que qualquer produto da 

atividade humana pode tornar-se ‘signo estético’”. O autor ainda afirma que existe uma 

estesia prescritiva e uma moral que se generaliza com base na estética da imagem que é 

replicada midiaticamente para o âmbito social através dos signos e das ordens de 

consumo.  

Assim, é possível representar um determinado aspecto do mundo, mas ao mesmo 

tempo impedir a sua real interpretação por meio de um “engana olho” estético. (Ibid., p. 

57). A título de exemplo, destaca-se a presença de modelos negras, nas passarelas, nos 
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anúncios publicitários ou nas revistas de moda, que seguem o mesmo padrão de corpo 

ideal, que gira em torno da magreza, da altura e da juventude que são os padrões do 

mundo fashion. Desse modo, de acordo com o exposto por Sodré (2002) anteriormente, 

percebe-se que ao mesmo tempo em que nesse caso há uma representação racial, há 

também o limitador do corpo midiático perfeito que é “agradável” aos olhos do senso 

comum. Logo, nota-se que essa representação acaba fazendo com que a sociedade ache 

que de fato esteja ocorrendo uma revolução democrática na moda, quando na realidade 

o que existe é a estetização de uma realidade que necessita de maior discussão e 

representatividade. Ou seja, o “‘agradável’ da forma exibida anestesia sensorialmente a 

sensibilidade crítica. E o agradável está sujeito às variações da moda” (Ibid., p. 57).  

Nesse sentido, pode-se afirmar que a moda é inclusiva dependendo dos 

interesses e propósitos almejados, visto que “diferenciação e padronização são 

paradoxos que acompanham tanto a moda quanto a identidade” (MARQUES; MELO; 

GUIMARÃES, 2017, p. 8). Lipovetsky (2009) também afirma que a moda convive com 

a sua originalidade e ambiguidade. “De um lado, embaralhou as distinções estabelecidas 

e permitiu a aproximação e a confusão das qualidades. Mas do outro renovou, [...], a 

imemorial lógica da exibição ostentatória dos signos do poder, o esplendor dos símbolos 

da dominação e da alteridade social”. (Ibid., p. 46). Dado o intento, percebe-se que 

existe uma relação íntima entre corpo, moda e identidade. Assim, quando o sujeito se 

difere do outro por meio da moda, automaticamente se reconhece dentro de um grupo. 

Na sociedade contemporânea, contudo, normalmente, as escolhas disponíveis para o 

desenvolvimento das identidades são selecionadas, interpretadas e disponibilizadas pela 

publicidade de moda, e sendo assim, fica a dúvida sobre até que ponto o indivíduo tem 

de fato a tão sonhada liberdade de ser quem ele quer ser, pois mesmo quando a moda ou 

a mídia não dissemina um estilo de vida, as mesmas tentam se apropriar dos novos 

discursos para os moldarem. Por isso, é de suma importância que as pessoas lutem e 

mantenham vivas as solidariedades que organizam e dão sentido ao espaço social, pois 

são por meio das “operações comuns” como diria Certeau (1998) que o sujeito consegue 

resistir às relações de poder no sistema capitalista, pois “o cotidiano se inventa com mil 

maneiras de caça não autorizada”. (Ibid., p. 38).  
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3.3 - A Indústria têxtil  

 A indústria da moda e varejo é uma das mais lucrativas do mundo, segundo a 

lista da Forbes
119

 de 2015, perdendo apenas para a de investimento, tecnologia e bebida. 

De acordo com informações de 2018 da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit), o faturamento da cadeia têxtil e de confecção no ano de 2017 foi de 

US$ 51,58 bilhões; contra US$ 42,94 bilhões em 2016. Os investimentos no setor foram 

de R$ 3,1 milhões em 2017, contra R$ 2,9 milhões em 2016. E a produção média de 

confecção girou em torno de 8,9 bilhões de peças (vestuário, meias, acessórios, cama, 

mesa e banho) em 2017, contra 5,7 bilhões de peças em 2016. Além disso, o Brasil, 

atualmente, ocupa a quarta posição entre os maiores produtores e consumidores de 

denim no mundo e é o quarto maior produtor de malhas também a nível mundial. 

Somado a esses grandes números, destaca-se que, conforme informações do Comitê da 

Cadeia Produtiva Têxtil, Confecção e Vestuário (Comtextil) da FIESP, existem 27 mil 

indústrias do segmento no Brasil. E as perspectivas para o futuro são ainda mais 

positivas, pois é esperado que o mercado da moda se desenvolva 3,1% ao ano até 

2021
120

 no país.  

 Assim, apesar dos números financeiros da moda chamar a atenção, o que de fato 

impressiona são os números resultantes do impacto dessa indústria tanto no meio 

ambiente quanto na sociedade, como foi apontado no capítulo anterior. Segundo o 

relatório Pulse of the Fashion Industry
121

 (2017), o nível dos fluxos bioquímicos, 

representado pelo fluxo de fósforo como fertilizantes a solos erodíveis, já excede o 

funcionamento recomendável, tendo em vista a segurança dos produtores e o próprio 

meio ambiente, em mais de 220%. Com a produção de algodão, a indústria da moda é 

um grande usuário de fertilizantes, com tal matéria-prima consumindo 4% de nitrogênio 

fertilizante e fósforo, globalmente. Além disso, embora o cultivo da área de algodão 

cubra apenas 3% das terras agrícolas do planeta, sua produção consome estimados 16% 

de todos os inseticidas e 7% de todos os herbicidas. O relatório também aponta que 

substâncias tóxicas orgânicas e inorgânicas (como o mercúrio arsênio) descarregados 

                                                             
119 Ver mais em: “Setor de moda e varejo é o quarto mais lucrativo do mundo segundo a ‘Forbes’”. 

Disponível em: <https://ffw.uol.com.br/noticias/business/setor-de-moda-e-varejo-e-o-quarto-mais-
lucrativo-do-mundo-segundo-a-forbes/>. Acesso em: 26 nov. 2019.  

120 Ver mais em: “Qual a importância da Indústria Têxtil no Brasil e o que representa?” Disponível em: 

<https://fcem.com.br/noticias/qual-a-importancia-da-industria-textil-no-brasil-e-o-que-representa/>. 

Acesso em: 26 nov. 2019.  

121 Mais em: <https://globalfashionagenda.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-

Industry_2017.pdf>. Acesso: 26 nov. 2019.  
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nos cursos de água das usinas de processamento danificam o meio ambiente e geram 

consequências terríveis para a população do entorno, visto que os impactos para a saúde 

humana da poluição da água incluem toxinas acumulas no corpo, possivelmente 

levando a cancros, doenças agudas ou outras condições, uma vez que podem surgir 

doenças atribuídas a substâncias cancerígenas e partículas transportadas pelo ar.  

 O referido estudo ainda indica que a humanidade produz em média dois bilhões 

de toneladas de resíduos por ano. Levando em consideração os termos da pegada 

ecológica anual, a população mundial já produz mais de 1,6 vezes a mais do que a terra 

poderia absorver no mesmo período de tempo. Presumindo os atuais resíduos sólidos 

durante a produção e em fim de uso, o desperdício da indústria aumentará em cerca de 

60% entre 2015 e 2030, com um novo adicional de 57 milhões de toneladas de resíduos 

gerados anualmente.  Isso eleva o nível total de desperdício da moda para 148 milhões 

de toneladas em 2030 - o equivalente a um desperdício anual de 17,5 kg per capita em 

todo o planeta. Outro fato destacado pelo Pulse of the Fashion Industry (2017) é 

que a grande maioria dos resíduos de roupas acaba em aterros ou é incinerada; 

globalmente, apenas 20% das roupas são coletadas para reutilização ou reciclagem. 

Nessa perspectiva, destaca-se que todas essas consequências estão ligadas diretamente 

ao modelo de negócio da moda rápida, que produz além do que o meio ambiente possa 

suportar e mais que o indivíduo possa consumir, exigindo uma troca de produtos que 

resulta numa multiplicação na geração de lixos, além de variadas consequências sociais.  

Os dados alarmantes mostram que uma grande oportunidade para a criação de 

valor aguarda a economia mundial se a indústria da moda conseguir converter resíduos 

têxteis em matérias-primas através do uso de técnicas avançadas de reciclagem. 

Entretanto, salienta-se que este tipo de tecnologia de reciclagem ainda não está 

disponível para uma ampla gama de fibras e ainda não foi provado economicamente 

viável em grande escala. Portanto, a estratégia atual é essencialmente baseada na 

redução pura de resíduos ao longo de uma cadeia de valor linear. Assim, se a indústria 

da moda estivesse sob um modelo circular de produção e consumo, a redução de 

resíduos seria bem maior.  

Nesse contexto, enfatiza-se a economia circular como uma alternativa frente aos 

modelos de negócios lineares e desenfreados. Segundo informações do portal e-cycle
122

, 

a economia circular é a utilização racional dos recursos, pois sugere que resíduos e 

descartes sejam utilizados como matéria-prima para a produção e o desenvolvimento de 

                                                             
122 Ver mais em: “O que é economia circular?” Disponível em: <https://www.ecycle.com.br/2853-

economia-circular/>. Acesso em: 26 nov. 2019.  
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novos produtos. Esse modelo de negócios que visa à sustentabilidade propõe o uso dos 

materiais em cascatas, isto é, os produtos podem permanecer o maior tempo possível na 

economia, pois com o fim do ciclo de vida de um bem para o primeiro consumidor, ele 

pode ser compartilhado e ter a sua vida útil ampliada por mais algum tempo. Logo, a 

economia circular parte da proposta de desconstruir o conceito de resíduo com a 

evolução de projetos e sistemas que privilegiem materiais naturais que possam ser 

totalmente recuperados e reaproveitáveis. Vale sublinhar que a discussão sobre a 

economia circular vem ganhando espaço entre as empresas brasileiras desde 2010, ano 

em que foi publicada a lei sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).
123

 A 

PNRS busca a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como premissa 

básica a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos que 

possam proporcionar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos 

(aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado), e a destinação 

ambientalmente correta dos rejeitos (o que não pode ser reciclado ou reutilizado). 

Ademais, a PNRS visa dividir a responsabilidade sobre o ciclo de vida dos produtos, 

junto com os seus fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, cidadãos e 

trabalhadores do serviço de manejo de resíduos sólidos na Logística Reversa dos 

resíduos e embalagens pós-consumo.  

A Logística Reversa, conforme definição da própria Política Nacional de 

Resíduos Sólidos é um instrumento caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios criados para viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial, para o reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação ambientalmente adequada. Observa-se que essas 

medidas estão sendo cada vez mais implantadas nas empresas do segmento fashion. Por 

exemplo, a Insecta Shoes possui uma certificação de Logística Reversa e aceita os seus 

calçados de volta, quando o cliente não os quer mais. A marca Revoada prega que a 

economia circular é a base do seu processo produtivo. E outras duas grandes marcas 

podem ser destacadas por suas iniciativas de logística reversa, a Adidas, que possui um 

programa chamado “Pegada Sustentável 2.0” e a Puket que tem um programa chamado 

“Meias do Bem” que recolhe meias novas ou usadas e as transforma em cobertores que 

são distribuídos para quem precisa.  

Todavia, é importante ressaltar que essas medidas que visam à construção de 

uma moda sustentável só são de fato efetivas se os consumidores entregarem os 

                                                             
123 Mais em: <https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/politica-nacional-de-

residuos-solidos>. Acesso em: 26 nov. 2019.  
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produtos que não querem mais para os seus fabricantes. No entanto, infelizmente, 

muitas pessoas não se preocupam ou não possuem conhecimento suficiente a respeito 

do descarte correto de produtos e embalagens. Nesse sentido, uma alternativa seria a 

implantação do sistema de Blockchain para rastrear e acompanhar o ciclo de vida e o 

eventual descarte dos produtos e mercadorias. Apesar de o Blockchain ainda ser 

desconhecido pela maioria das pessoas, se constitui como uma importante ferramenta 

para trazer transparência ao mercado da moda.  

 Quando se fala em transparência no universo fashion, é preciso frisar que os 

bastidores da moda não se restringem apenas às consequências ambientais, por isso, não 

se pode deixar de também mencionar os impactos sociais desse setor. De acordo com o 

Pulse of the Fashion Industry (2017), 60-80% das exportações têxteis provêm 

de países como Bangladesh ou Camboja devido à fragilidade ou a ausência das 

legislações trabalhistas nesses países. Em decorrência desse cenário, como 

mencionado pelo relatório Pulse of the Fashion Industry, em 2015, 10% dos 

trabalhadores do mundo e suas famílias viviam abaixo da linha da pobreza 

internacional de € 1,8 por dia. O estudo ainda aponta que se esses padrões 

persistirem, de 4% a 6% da população mundial ainda estará abaixo da linha da 

pobreza em 2030, o que é bem preocupante, pois um dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU é erradicar a pobreza até o referido ano. 

Somada a essa questão, destaca-se a desigualdade de gênero na indústria da 

moda.  

Na Índia, as mulheres enfrentam uma diferença salarial de 39% em comparação 

com os homens para o mesmo emprego; no Paquistão, esse número chega a 48%. Além 

disso, as mulheres têm mais probabilidade que os homens de receber salários abaixo do 

mínimo. Por exemplo, no setor de vestuário do Paquistão, 87% das mulheres recebem 

menos do que o salário mínimo, enquanto o valor é de 27% para homens. É 

fundamental sublinhar essas questões, já que as mulheres constituem a maioria do 

vestuário, calçados e força de trabalho têxtil, são em média 74% a 81% no Camboja, no 

Vietnã e na Tailândia. Nessa perspectiva, frisa-se que o tópico das práticas trabalhistas 

engloba uma ampla gama de questões sociais, como remuneração, jornada de trabalho, 

tratamento e direito dos trabalhadores, igualdade de gênero e trabalho infantil. Dado o 

contexto, segundo Klein (2002), o único jeito de compreender como as corporações 

multinacionais podem voltar aos modos de exploração do século XIX é através dos 

mecanismos da terceirização, 

https://www.copenhagenfashionsummit.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
https://www.copenhagenfashionsummit.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf


153 
 

[...] em cada camada de contratação, subcontratação e trabalho em 

casa, os fabricantes brigam entre si para forçar os preços para baixo, e 

em cada nível o contratador e subcontratador arrancam seu pequeno 
lucro. No final dessa cadeia de preços baixos e terceirizações está o 

trabalhador - frequentemente três ou quatro níveis abaixo da empresa 

que fez a encomenda original - com um cheque de pagamento podado 
a cada elo da cadeia. ‘Quando as multinacionais espremem os 

subcontratados, estes espremem os trabalhadores’, explica um 

relatório de 1997 sobre as fábricas chinesas de calçados da Nike e da 

Reebok. (Ibid., p. 155).  

De acordo com a autora, essa atuação das multinacionais, simplesmente, é um 

subproduto de um sistema econômico mais amplo como o neoliberalismo que tem 

continuamente retirado quase todos os obstáculos e condições a fim de facilitar a 

comercialização, investimento e terceirização. “Se empresas fazem negócios com 

ditadores brutais, vendem suas fábricas e pagam salários tão baixos que ninguém pode 

viver deles, é porque nada em nossas regras de comércio internacional as proíbe de 

fazer isso” (Ibid., p. 302). Levando em consideração todas as consequências 

socioambientais da indústria da moda, percebe-se que todo esse cenário de exploração 

se torna possível devido às zonas de processamento de exportação (ZPE). Como indica 

Klein (2002), as ZPE’s são áreas onde os produtos são fabricados e não há tarifas de 

importação e exploração, e com frequência nenhum imposto sobre renda ou 

propriedade. Conforme apontado pela autora, a ideia de que essas zonas podiam auxiliar 

as economias do Terceiro Mundo “ganhou aceitação pela primeira vez em 1964, quando 

o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas adotou uma resolução endossando 

tais zonas como um meio de promover o comércio com as nações em desenvolvimento” 

(Ibid., p. 150).  

Essa ideia só avançou no início dos anos 80, no momento em que a Índia 

suspendeu os impostos por cinco anos para as empresas que produzissem em suas zonas 

de baixos salários. Desde então, a indústria da zona de livre comércio vem angariando 

ainda mais territórios para produções desenfreadas e lucrativas. De acordo com Klein 

(2002), nas Filipinas existem 22 ZPE’s, empregando 459.000 pessoas, valor 

completamente superior aos “23.000 funcionários da zona econômica em 1986, e mais 

que os 229.000 que já existiam em 1994. A maior economia desse tipo é a China, onde 

estimativas conservadoras apontam para 18 milhões de pessoas em 124 zonas de 

processamento de exportação” (Ibid., p.150). Nesse sentido, Klein (2002) afirma que 

independente de onde essas zonas estejam localizadas, as histórias dos trabalhadores 

tem sempre a mesma uniformidade, como visto nos dados levantados pelo Pulse of the 

Fashion Industry (2017).  
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As hipóteses que sustentam as ZPE’s é que as mesmas atrairão investidores 

estrangeiros que poderão permanecer no país e as linhas de montagens das segregadas 

zonas se transformarão em desenvolvimento permanente por meio da transferência de 

tecnologia e do fortalecimento das indústrias nacionais. Sendo assim, para atrair esses 

investimentos para o “paraíso” das produções, os governos de países pobres oferecem 

isenção fiscal, legislações frágeis e os serviços de uma força militar disposta e capaz de 

esmagar qualquer inquietação da mão-de-obra. “Para adoçar ainda mais o pote, eles 

leiloam seu próprio povo, caindo uns sobre os outros para oferecer o salário mínimo 

mais baixo, permitindo que os trabalhadores recebam menos do que o custo real de 

vida” (Op. cit., p. 150). Em suma, abre-se mão das riquezas nacionais em prol de uma 

prosperidade futura que nunca é consumada. Ou melhor, vidas são banalizadas enquanto 

apenas as corporações multinacionais enriquem.  

Sendo assim, ressalta-se que desde a tragédia do Rana Plaza em Bangladesh no 

ano de 2013, em que mais de mil trabalhadores foram mortos enquanto estavam 

exercendo suas funções no segmento têxtil, a temática tem sido debatida com mais 

veemência no âmbito mundial. Desse modo, muitas empresas passaram a rever suas 

políticas e estratégias ao longo da cadeia produtiva a fim de que os seus processos 

fossem os mais sustentáveis possíveis, até por que os consumidores começaram a ficar 

mais exigentes quanto ao posicionamento das marcas no que tange ao meio ambiente e à 

sociedade. Embora, se tenha a sensação de que esse momento é o melhor em termos de 

produção de moda consciente, não é exatamente isso que mostra o Pulse of the 

Fashion Industry (2019). Segundo o último relatório, o crescimento do Pulse 

Score
124

 diminuiu um terço em 2019. O Pulse Score de 2019 aumentou quatro pontos 

em relação ao ano passado, de 38 para 42 (em 100), comparado ao aumento de seis 

pontos em 2018, o que significa que a velocidade do progresso mensurável diminuiu em 

um terço.  

Embora o progresso contínuo seja encorajador, sua velocidade decrescente é 

preocupante. Somente nos últimos dois anos, a indústria de vestuário e calçados cresceu 

entre 4 e 5%, alinhada com as projeções até 2023 que mostram um crescimento anual de 

aproximadamente 5%. Isso é amplamente estimulado pelo aumento da demanda na 

Ásia-Pacífico e nos países em desenvolvimento. Sendo assim, o cenário até 2030 é que 

a indústria global de roupas e calçados deva crescer para 102 milhões de toneladas em 

volume e US$ 3,3 trilhões em valor. Vale destacar que esse crescimento da produção 
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 Mecanismo que avalia a cadeia produtiva e as estratégias de produção sustentáveis das empresas.  

https://www.copenhagenfashionsummit.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
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e consumo de moda precisam estar em consonância para que os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável sejam atingidos. Portanto, mesmo sob premissas 

otimistas, as soluções existentes e a velocidade do progresso do setor não estão 

fornecendo o impacto necessário para transformar o segmento, o que mostra que a moda 

precisa de mudanças mais profundas e sistêmicas.  

 Diante desse cenário, como já mencionado, se enfatiza que a indústria da moda 

não é a única responsável pela erradicação de toda a pobreza, fome e impactos 

ambientais, mas como um grande empregador e impulsionador da prosperidade 

econômica em muitos países em desenvolvimento, está bem colocado para fazer a 

diferença e melhorar as condições sociais. No Brasil, por exemplo, segundo dados da 

Abit (2017), o setor é o 2º maior empregador da indústria de transformação e o 2º maior 

gerador do primeiro emprego. Em nível mundial, em 2017, eram aproximadamente 60 

milhões de pessoas empregadas na indústria da moda, como indica o Pulse of the 

Fashion Industry (2017). Ou seja, a indústria da moda é um segmento que além 

de muito lucrativo, impacta a vida de milhares de pessoas. Dessa forma, por 

que não usar a moda exclusivamente para o bem?  

 Os movimentos formados pelos chamados consumidores conscientes têm 

se empenhado nessa missão de construir uma moda justa, igualitária, 

democrática, representativa e sustentável que possa ser exemplo de produção e 

consumo para outros setores. O propósito da maioria desses movimentos não é 

estar à parte do sistema capitalista, embora se reservem muitas críticas ao 

mesmo, mas propor alternativas que impactem positivamente o meio ambiente 

e à sociedade. Como diz Grinberg (1987, p. 24), a única alternativa seria a 

resultante de uma mudança radical, “concebível não como uma substituição de 

poderes, mas com a abolição do próprio poder. Mas estamos falando de opções 

que se referem a estruturas políticas, sociais e econômicas, a vias possíveis 

num mundo real”. E é justamente nessa perspectiva de propor mudanças reais e 

possíveis que o Movimento Fashion Revolution Brasil foi criado.  

3.4 - Fashion Revolution Brasil por uma moda justa, sustentável e transformadora 

 O movimento Fashion Revolution Brasil faz parte de um movimento global que 

foi criado logo após um conselho global de profissionais se sensibilizar com o 

desabamento do edifício Rana Plaza em Bangladesh. A tragédia que ocorreu no dia 24 

de abril de 2013 causou a morte de 1.134 trabalhadores e deixou mais de 2.500 feridos, 

https://www.copenhagenfashionsummit.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
https://www.copenhagenfashionsummit.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
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que trabalhavam em condições análogas à escravidão para as grandes marcas da 

indústria têxtil. Composto por designers de moda, professores, alunos, profissionais da 

imprensa, líderes de negócios, produtores, fabricantes, trabalhadores e consumidores, o 

Fashion Revolution é um movimento criado no Reino Unido no ano de 2014 com o 

objetivo de promover a conscientização sobre o verdadeiro custo das roupas, buscar 

soluções sustentáveis para o futuro da moda, criar conexões, incentivar 

compartilhamento de informações e trabalhos em longo prazo que incentivem a 

transparência e promovam a sustentabilidade do setor. Presente em mais de 100 países, 

“o Fashion Revolution promete ser uma das poucas campanhas verdadeiramente globais 

a surgir neste século”, afirma Lola Young, criadora do Grupo Parlamentar de Todos os 

Partidos sobre Ética e Sustentabilidade na Moda no Reino Unido
125

.  

 A premissa do Fashion Revolution é acredita no poder de transformação positiva 

da moda, por isso, buscam inspirar e conduzir pessoas para um consumo de moda mais 

consciente e responsável. No Brasil, o movimento atua há mais de cinco anos e ao longo 

de cada ano vem realizando eventos pontuais que envolvem os consumidores de 

maneira ativa e crítica para uma participação no processo de construção de uma moda 

mais justa e democrática. No país, o crescimento do movimento fez com que fosse 

estabelecido o Instituto Fashion Revolution que além de trabalhar em parceria com 

diversos autores e na criação de eventos, promove o Fórum Fashion Revolution, que se 

constitui com a primeira plataforma nacional criada exclusivamente para fomentar a 

pesquisa e o desenvolvimento sustentável na indústria da moda. A intenção do Fórum 

Fashion Revolution é incentivar os participantes a investigarem os cenários e os 

desafios do setor a fim de proporem soluções sustentáveis dentro do sistema da moda. 

Em suma, o Fórum buscar entender e encorajar a pesquisa aprofundada dos impactos 

dos negócios da moda na qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente. O 

evento Fórum Fashion Revolution é realizado anualmente com o apoio de instituições 

de ensino, do Ministério da Cidadania e do Governo no Estado de São Paulo, por meio 

da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Além do Fórum, o Movimento 

desenvolve anualmente o Índice de Transparência da Moda. Esse documento é realizado 

em parceria entre as equipes brasileira e global do movimento Fashion Revolution e 

visa analisar em que medida grandes marcas e varejistas de moda estão comunicando e 

compartilhando com o público sobre as suas cadeias produtivas. Em suma, a intenção 
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do Índice de Transparência é incentivar uma maior prestação de contas em relação aos 

impactos socioambientais do setor.  

 A busca por responsabilidade, ética e transparência nos processos de moda, faz 

com o que o Movimento Fashion Revolution Brasil esteja alinhado com os ODS da 

ONU. Apesar de cada um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 

2030 ter a sua importância, o movimento brasileiro tem enfatizado em suas últimas 

postagens como o ODS número 4 está alinhado com as convicções do movimento que é 

promover mudanças de mentalidade e comportamento em consumidores, empresários e 

profissionais de moda. A seguir, destacam-se algumas metas do ODS número 4:  

[...] 4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero na educação e 

garantir a igualdade de acesso a todos os níveis de educação e 

formação profissional para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas 

com deficiência, povos indígenas e as crianças em situação de 
vulnerabilidade. [...] 4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos 

adquiram conhecimentos e habilidades necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da 
educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida 

sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de 

uma cultura de paz e não violência, cidadania global e valorização da 
diversidade cultural e da contribuição da cultura para o 

desenvolvimento sustentável. (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 

2015).  

O ODS número 4 visa garantir a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, 

promovendo oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. É 

interessante observar que quando se fala em educação de qualidade para a ONU não há 

uma restrição apenas às disciplinas tradicionais que são lecionadas ao longo da vida 

estudantil do discente, mas a toda informação que possa ser útil para a formação de um 

cidadão consciente, responsável e sensato do ponto de vista social, político, cultural e 

moral. Sendo assim, nota-se que o movimento Fashion Revolution se enxerga como um 

instrumento para a educação de moda no Brasil, isto é, um meio para a formação de 

novos consumidores conscientes que não se preocupem apenas com uma dimensão da 

cadeia produtiva, mas com todos os elos envolvidos nesse processo. Normalmente, a 

moda não é vista sob o ponto de vista da educação e da importância cultural e moral. 

Todavia, o segmento fashion além ser um instrumento de expressão e uma forma de o 

sujeito construir os seus pareceres, também é instrumento de resistência em um cenário 

de escravidão moderna, desigualdade de gênero, preconceitos, discriminações e 

exclusões sociais fruto de uma sociedade consumista que, em muitos casos, costuma 

estar apática às consequências socioambientais da produção e consumo desenfreados. 

Nesse sentido, é de suma importância que iniciativas como o Fashion Revolution Brasil 
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surjam e participem ativamente da disseminação das informações para a formação de 

mais consumidores conscientes, num círculo virtuoso para a educação de moda e uma 

revolução no mundo fashion, pois consumidores conscientes geram mais consumidores 

conscientes.  

3.4.1 - Semana Fashion Revolution x São Paulo Fashion Week 

 A Semana Fashion Revolution, como dito anteriormente, surgiu da campanha 

#Quemfezminhasroupas, criada para maior conscientização sobre o verdadeiro custo da 

moda e seu impacto no mundo, levando em consideração todas as fases do processo de 

produção e consumo. Inicialmente realizada no dia 24 de abril, dia da tragédia no Rana 

Plaza, o Fashion Revolution Day ganhou força e tornou-se a semana Fashion 

Revolution, que conta com atividades e eventos promovidos anualmente por núcleos 

voluntários em mais de 100 países. Durante a Semana Fashion Revolution são 

realizadas ações, rodas de discussões, exibições de filmes e workshops. A edição 

nacional de 2019 foi realizada entre 22 a 28 de abril de 2019, amplamente mobilizada 

pelo Instagram do movimento, o evento envolveu aproximadamente 25 mil pessoas, 230 

voluntários, em um total de 815 eventos (FASHION REVOLUTION BRASIL, 2019). 

Para fins de comparação, se destaca que em 2018 foram realizados 733 eventos, e em 

2017, 225. Além disso, como sublinhado pelo próprio site do Movimento, 

aproximadamente 500 marcas de vestuário se engajaram na campanha, dispostas a 

mostrarem para os seus públicos o seu processo de produção.  

 Uma das marcas que se engajaram no processo foi a Dress To. Ao longo da 

Semana Fashion Revolution 2019, a marca lançou uma série de stories no Instagram 

mostrando todas as pessoas que fazem parte do seu processo produtivo e os locais em 

que as peças eram desenvolvidas. Esses stories ainda estão disponíveis no destaque 

“quem faz” do Instagram da Dress, além disso, eles fizeram um post incentivando os 

seus consumidores a se indagarem a respeito dos rostos e processos por trás das peças 

consumidas. Somado a esse posicionamento, a empresa tem mostrado um verdadeiro 

engajamento com a causa, visto que além de lançarem uma linha Eco, totalmente 

produzida com materiais sustentáveis e resíduos reaproveitados, lançaram uma linha 

mais básica, com peças que podem compor variadas combinações, e desenvolveram o 

projeto “novo de novo” para dar vida às vitrines da coleção que seria lançada em abril 

de 2019 com uma produção menor de resíduos. Nessa ação, a empresa reutilizou os 
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canos de PVC que acompanham os rolos de tecido, criando uma releitura das flautas de 

bambu usadas pelos incas em suas manifestações culturais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: “Projeto Novo de Novo – DressTo”
126

. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 28: “Quem faz?”
127

. 

 De maneira geral, observa-se que a Semana Fashion Revolution por meio da 

campanha #Quemfezminhasroupas tem inspirado e convocado muitos atores sociais a 

participarem do processo ético e de transparência na moda. Essa ação tem sido 

extremamente necessária uma vez que a revolução no consumo precisa da atuação de 

uma complexa rede de atores sociais que incluem empresas, Mídia, ONGs, Poder 

                                                             
126 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BvztGYPlmLf/>. Acesso em: 27 nov. 2019.  

127 Disponível em: <https://www.instagram.com/stories/highlights/18316633858157201/?hl=pt-br>. 

Acesso em: 27 nov. 2019.  

https://www.instagram.com/p/BvztGYPlmLf/
https://www.instagram.com/stories/highlights/18316633858157201/?hl=pt-br
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Público, movimentos sociais e sociedade civil, em que cada parte possui a sua 

responsabilidade e por meio de um rizoma um vai influenciando o outro. Apesar de o 

consumidor não ser o único responsável pelas consequências socioambientais 

resultantes de um consumo desenfreado, o mesmo, principalmente, por meio de 

movimentos sociais ou qualquer outro agrupamento tem a força política e social para 

pressionar empresas e governos no que tange a medidas que precisam ser tomadas em 

prol de um planeta mais sustentável para as próximas gerações. E é nesse sentido que o 

Movimento Fashion Revolution Brasil através da Semana Fashion Revolution tem 

atuado. Eles acreditam que pequenas atitudes somadas podem desencadear uma 

verdadeira revolução, pois ao pressionarem os líderes da moda, esses podem tomar mais 

medidas mais ousadas hoje para fazer a transição para um setor mais responsável.  

 Outro fato a ser destacado quanto à Semana Fashion Revolution é que ela ocorre 

em um período paralelo à tradicional semana de moda brasileira, a São Paulo Fashion 

Week (SPFW). Essa simultaneidade de eventos do mundo fashion não é uma tentativa 

de oposição dada às contradições do setor e sim uma coincidência devido ao fato de a 

tragédia do Rana Plaza ter ocorrido em abril, período tradicional da semana de moda 

brasileira. Assim, anualmente, no mês de abril, a Semana Fashion Revolution é 

realizada como meio de manter viva a memória dos trabalhadores da indústria e como 

uma tentativa de propor uma reflexão sobre as consequências ambientais do setor. Dada 

a coincidência fashion, se destaca que o SPFW é a principal semana de moda brasileira 

e é a 5º mais importante do mundo, só ficando atrás de Paris, Nova York, Londres e 

Milão.  

De acordo com Chlamtac
128

 (2015), foi na metade dos anos 90, com o 

surgimento do Morumbi Fashion que o evento começou a traçar a sua história. Na 

época, o mercado da moda estava passando por diferentes mudanças. Novos designers 

como Glória Coelho, Alexandre Herchcovitch e Ronaldo Fraga apresentavam 

um trabalho bem mais autoral do que a geração anterior, caracterizada por costureiros 

que essencialmente eram acostumados a vestir as classes altas. Assim, a partir desse 

momento, o vestuário passou a ganhar destaque e a ser visto não só como fonte de 

criatividade, mas como forma de expressão. Do mesmo modo que a moda fazia sucesso, 

o universo da beleza não ficava para trás. Desse jeito, com a união desses dois mundos, 

com indica Chlamtac (2015), em 1993, nasceu o Phytoervas Fashion – patrocinado 

pela empresa de shampoos da própria fundadora do evento, Cristiana Arcangeli. A 

                                                             
128 Ver mais em: “A história do SPFW e o crescimento da moda brasileira”. Disponível em: 

<https://costanzawho.com.br/historia-da-moda/historia-do-spfw/>. Acesso em: 27 nov. 2019.  

https://costanzawho.com.br/historia-da-moda/historia-do-spfw/
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empresária declarou na época que seu único desejo com o evento era divulgar a sua 

empresa. Todavia, ao notar o talento de Paulo Borges, que começava a traçar sua 

carreira, ainda como um jovem iniciante naquele mercado, pois nunca havia estudado 

moda, Cristina imediatamente mudou a sua postura e começou a apostar no talento de 

Paulo como organizador de eventos e criativo da moda e, assim, a empresária propôs 

que ele desenvolvesse um evento a fim de divulgar os jovens talentos que vestiam as 

modelos do concurso. Chlamtac (2015) afirma que em fevereiro de 1994, aconteceu a 

primeira edição do Phytoervas, com três desfiles divididos em três dias, como o do 

Walter Rodrigues, Sonia Maalouli e Alexandre Herchcovitch, em ordem de exibição. 

Nota-se que nesse primeiro desfile a preocupação era mais com a moda e menos com a 

mídia.  

 Contudo, em 1996, o evento começou a perder o fôlego e esbarrou com um 

concorrente, o Morumbi Fashion Brasil, sob o comando do próprio Paulo Borges. Nesse 

período, Borges já estava com mais experiências nos negócios e acabou mudando a 

estratégia que era desenvolvida com a Phytoervas. Como aponta Chlamtac (2015), se 

antes o objetivo era apresentar novos estilistas, agora a ideia era realizar uma semana de 

moda com estilistas profissionais e que perderam espaço no Phytoervas. Conforme 

destacado pela jornalista, o clima era cada vez mais competitivo entre os dois eventos, 

uma vez que Paulo Borges havia decretado que quem trabalhasse para o Morumbi não 

poderia trabalhar para o outro evento. Diante desse cenário, nos anos 2000, o evento da 

marca de cosméticos, que já havia virado premiação há algum tempo, encerrou as suas 

atividades, deixando uma grande contribuição para a moda brasileira. Chlamtac (2015) 

também sublinha que os estilistas descobertos ali eram quase todos integrantes do futuro 

SPFW, que assumiu o nome atual em 2001, marcando de fato o nascimento da semana 

de moda tal qual se conhece hoje. Nessa perspectiva, observa-se que com a visão 

estratégica de Paulo Borges, o Brasil passou a ter um calendário oficial de moda e a 

fazer parte de um mercado internacional, o que ampliou as fronteiras do país em termos 

de negócios, moda e economia. Além disso, como enfatizado por Chlamtac (2015), o 

SPFW foi de extrema importância para o desenvolvimento econômico e industrial do 

setor que, durante muito tempo, havia sido tão precário e para a profissionalização não 

só de estilistas e produtores, mas de toda a cadeia produtiva do mercado da moda.  
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Figura 29: “Linha do tempo SPFW”
129

. 

É importante destacar que o SPFW é essencialmente um evento concentrado no 

lançamento de tendências das marcas nacionais. Apesar de em alguns momentos, a 

semana de moda incentivar o consumo consciente, não podemos classificá-la como uma 

iniciativa voltada para questões sociais e ambientais, mas como um evento assim como 

outras marcas que aos poucos tem entendido a importância e a demanda das novas 

formas de consumir. Se a intenção é genuína ou não ao abordar o consumo consciente 

só se verá ao longo dos tempos, mas não se pode deixar de mencionar que o consumo 

consciente assim como a moda sustentável tem sido usado pelas empresas como 

instrumento de marketing e divulgação para angariar lucros, fortalecer ou reposicionar-

se no mercado.  

Nesse sentido, nota-se um tímido esforço do SPFW em se adequar aos anseios 

de um mercado consumidor cada vez mais exigente quanto aos processos de produção e 

consumo justos e democráticos. O que se costuma ver com mais frequência são marcas 

nacionais que participam da semana de moda com um posicionamento mais voltado 

para o consumo consciente. Em 2002, a Poko Pano fez um casting de modelos 95% 

negro, visto que o tema dos desfiles era a identidade brasileira. Em 2010, Glória Coelho 

colocou 120 painéis solares no SPFW para promover a sustentabilidade. E À La 

Garçonne tem promovido desfiles com foco na sustentabilidade, uma vez que quase 

100% da sua produção são realizadas com roupas já prontas.  

                                                             
129 Disponível em: <https://www.stylight.com.br/Love/Sao-Paulo-Fashion-Week/>. Acesso em: 27 nov. 

2019.  

https://www.stylight.com.br/Love/Sao-Paulo-Fashion-Week/
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 Quanto à organização do SPFW em si, se destaca a criação do Projeto Estufa. 

Segundo o site FFW
130

 (a) (2017), novidade no SPFW N43, o Projeto Estufa foi 

desenvolvido para ser como uma plataforma que, por meio de desfiles e apresentações 

de moda, encontros e conversas, promova diálogos e reflexões a respeito de iniciativas 

que já estão ou irão pautar o futuro dos negócios criativos. A intenção dos criadores do 

Projeto foi criar um ambiente para a experimentação e projeção de expressões criativas 

transformadoras, dando voz a novas ideias e nomes, que gravitam em torno de pilares 

como sustentabilidade, tecnologia, design, responsabilidade social, consumo, novos 

materiais e identidade. Assim, como aponta o site FFW (a) (2017), cada marca 

selecionada para apresentar um desfile ou cada palestrante convidado para os encontros 

no Projeto Estufa mostra a diversidade da produção e pensamento criativo emergente no 

mercado da moda, design e tecnologia no Brasil, ilustrando uma visão bem particular a 

partir de novas possibilidades e questionamentos estéticos facilitados por inovações nas 

tecnologias de comunicação e produção. Enfatiza-se que desde o seu primeiro evento 

em 2017, o Projeto estufa tem acontecido a cada nova edição do SPFW. Na edição N48 

da semana de moda, uma das palestrantes do Projeto Estufa foi a Mirella Rodrigues, 

criadora da marca de upcycling Think Blue.  

 Além disso, se destaca que a edição N48 do SPFW foi uma das mais 

representativas e focadas em sustentabilidade na história da semana de moda (ver 

ANEXO D). Muitos modelos negros e fora dos convencionais padrões do mundo 

fashion cruzaram a passarela fazendo o público vibrar com a quebra de padrões de 

beleza. De acordo com o site FFW
131

 (b) (2019), marcas como Isaac Silva, Cavalera, 

Angela Brito, Amapô, Fernanda Yamamoto, João Pimenta, ÀO e Korshi estão entre as 

que apostaram em um casting efetivamente diverso e representativo. Essa edição trouxe 

um modelo de desfile mais enxuto, segundo Diniz
132

 (2019) da Folha de São Paulo, 

apenas 26 marcas e estilistas cruzaram as passarelas montadas na cidade de São Paulo 

                                                             
130 Ver mais em: “Conheça o projeto Estufa, iniciativa do SPFW para apresentar novas formas de criar, 

distribuir e produzir moda”. Disponível em: <https://ffw.uol.com.br/noticias/moda/conheca-o-projeto-

estufa-iniciativa-do-spfw-para-apresentar-novas-formas-de-criar-distribuir-e-produzir-moda/>. Acesso 

em: 29 nov. 2019.  

131 Mais em: “Edição histórica do SPFW traz irreversível quebra de padrões dentro e fora das passarelas”. 

Disponível em: <https://ffw.uol.com.br/noticias/moda/edicao-historica-do-spfw-traz-irreversivel-quebra-

de-padroes-dentro-e-fora-das-

passarelas/?fbclid=IwAR1DqXVYvP2TZ7_uTbINMMOkLq6EmSPp6tcf4rRnMgmo-
5YFX4QkO3dMp4E>. Acesso em: 29 nov. 2019.  

132 Mais em: “SPFW inicia edição morna e enxuta, mas atualiza discursos globais da moda”. Disponível 

em: <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/10/spfw-inicia-edicao-morna-e-mais-enxuta-mas-

atualiza-discursos-globais-da-moda.shtml>. Acesso em: 29 nov. 2019.  

 

https://ffw.uol.com.br/noticias/moda/conheca-o-projeto-estufa-iniciativa-do-spfw-para-apresentar-novas-formas-de-criar-distribuir-e-produzir-moda/
https://ffw.uol.com.br/noticias/moda/conheca-o-projeto-estufa-iniciativa-do-spfw-para-apresentar-novas-formas-de-criar-distribuir-e-produzir-moda/
https://ffw.uol.com.br/noticias/moda/edicao-historica-do-spfw-traz-irreversivel-quebra-de-padroes-dentro-e-fora-das-passarelas/?fbclid=IwAR1DqXVYvP2TZ7_uTbINMMOkLq6EmSPp6tcf4rRnMgmo-5YFX4QkO3dMp4E
https://ffw.uol.com.br/noticias/moda/edicao-historica-do-spfw-traz-irreversivel-quebra-de-padroes-dentro-e-fora-das-passarelas/?fbclid=IwAR1DqXVYvP2TZ7_uTbINMMOkLq6EmSPp6tcf4rRnMgmo-5YFX4QkO3dMp4E
https://ffw.uol.com.br/noticias/moda/edicao-historica-do-spfw-traz-irreversivel-quebra-de-padroes-dentro-e-fora-das-passarelas/?fbclid=IwAR1DqXVYvP2TZ7_uTbINMMOkLq6EmSPp6tcf4rRnMgmo-5YFX4QkO3dMp4E
https://ffw.uol.com.br/noticias/moda/edicao-historica-do-spfw-traz-irreversivel-quebra-de-padroes-dentro-e-fora-das-passarelas/?fbclid=IwAR1DqXVYvP2TZ7_uTbINMMOkLq6EmSPp6tcf4rRnMgmo-5YFX4QkO3dMp4E
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/10/spfw-inicia-edicao-morna-e-mais-enxuta-mas-atualiza-discursos-globais-da-moda.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/10/spfw-inicia-edicao-morna-e-mais-enxuta-mas-atualiza-discursos-globais-da-moda.shtml
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nos cinco dias do SPFW. Em edições anteriores chegavam a quatro dezenas de marcas e 

estilistas durante seis dias de evento. Apesar de apresentar uma edição mais enxuta e 

representativa, ainda não é possível falar em uma revolução no SPFW, devido a 

essência do evento e alguns fatos nada justos e democráticos. Por exemplo, o SPFW é 

um evento restrito a convidados e jornalistas, o que elitiza todo o processo de criação e 

divulgação da moda. Assim, ainda que o Projeto Estufa seja aberto ao público mediante 

compra de ingressos, os desfiles principais da semana de moda são exclusivos a um 

público escolhido a dedo.  Somado a esse fato, se destaca a morte do modelo Tales 

Cotta enquanto desfilava na edição N47, que ocorreu em abril de 2019, em que a 

organização foi acusada de não haver interrompido o desfile e prestado o devido socorro 

ao modelo. Embora Tales Cotta tenha morrido por problemas cardíacos que geraram um 

edema pulmonar profundo
133

, na época, muito foi discutido sobre as condições de 

trabalho e as exigências impostas aos modelos para manterem um padrão de beleza.  

Dado o exposto, percebe-se que tanto a Semana Fashion Revolution quanto a 

São Paulo Fashion Week revelam faces da moda que precisam cada vez mais ser 

discutidas e detalhadas. Enquanto a Semana Fashion Revolution busca envolver o 

consumidor efetivamente em um processo crítico e complexo do consumo, os levando a 

refletir e a fazer escolhas pensando no coletivo, próprio da Publicidade Social que torna 

uma causa pública. O SPFW é um evento de moda tradicional que tem tentado se 

reinventar e compreender toda a lógica que permeia o consumo consciente para atender 

uma demanda de mercado. Embora apresente iniciativas que de certo modo estejam 

alinhadas com as novas formas de consumir, é necessário que o SPFW reveja toda a sua 

estratégia para não ser somente uma marca se aproveitando da onda de produção e 

consumo verde e consciente, mas sim uma organização capaz de lutar contra o lado 

obscuro da moda. Aparentemente, até o momento, a tradicional semana de moda 

brasileira está mais do lado do glamour, do status, da distinção social que propriamente 

buscando uma real revolução no consumo de moda.  

 

 

 

 

                                                             
133 Ver mais em: “Laudo revela causa da morte de Tales Cotta, modelo que desfilava no SPFW”. 

Disponível em: <https://www.metropoles.com/colunas-blogs/ilca-maria-estevao/doenca-no-coracao-foi-a-

causa-da-morte-de-modelo-que-desfilava-no-spfw>. Acesso em: 29 nov. 2019.  

https://www.metropoles.com/colunas-blogs/ilca-maria-estevao/doenca-no-coracao-foi-a-causa-da-morte-de-modelo-que-desfilava-no-spfw
https://www.metropoles.com/colunas-blogs/ilca-maria-estevao/doenca-no-coracao-foi-a-causa-da-morte-de-modelo-que-desfilava-no-spfw
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CAPÍTULO 4 – SEMANA FASHION REVOLUTION NO INSTAGRAM: 

ANÁLISE DO DISCURSO 

Neste capítulo será realizada uma análise do discurso nas três postagens mais 

curtidas e comentadas da Semana Fashion Revolution 2018 e 2019, a fim de 

compreendermos quais são as estratégias utilizadas pelos movimentos formados pelos 

consumidores conscientes para empreenderem resistência em um cenário dominado 

pelo consumo desenfreado. A análise será dividida em duas partes em cada uma das 

edições da Semana Fashion Revolution. A primeira será referente aos posts (imagem + 

legenda) a fim de entendermos por que essas publicações foram as mais curtidas e 

comentadas, para isso, levaremos em consideração os discursos e ideologias construídos 

pela Semana Fashion Revolution. E na segunda parte, serão analisados os dez primeiros 

comentários de cada um dos posts selecionados, para refletirmos a respeito dos 

discursos e ideologias presentes nas mensagens dos internautas. Enfatiza-se que não se 

trata de um estudo de recepção, mas uma possibilidade de análise decorrente do cenário 

das interações nas redes sociotécnicas. Nesse sentido, é preciso sublinhar que assim 

como outros eventos e marcas, a Semana Fashion Revolution usa as redes sociotécnicas, 

principalmente o Instagram, como instrumentos que permitem maior divulgação e 

potencialização das próprias mensagens. Contudo, como visto anteriormente, a 

comunicação pode tanto servir aos interesses das relações regidas pela mídia como pode 

ser base da coesão comunitária. E é justamente nesse ponto que se estrutura a análise do 

capítulo, visto que a hipótese central do presente trabalho presume que os movimentos 

de consumo consciente, criados e/ou compartilhados por meio do Instagram, possuem a 

potência de criar uma subversão do poder hegemônico.  

4.1 - Metodologia de Análise  

 O estudo teórico realizado nos primeiros capítulos buscou contextualizar e 

ponderar a respeito da coexistência entre a Sociedade de Consumo Contemporânea e as 

novas formas de consumir, enquanto fruto das propostas do Consumo Consciente. 

Desse modo, questões como a atuação dos movimentos formados pelos consumidores 

conscientes nas redes sociotécnicas e o olhar do indivíduo sobre tais enfrentamentos no 

que tange ao consumo, estão presentes nas problematizações originárias e nas 

contraestratégias realizadas por movimentos como o Fashion Revolution Brasil, e, 

portanto, não poderiam ser ignoradas. Demandas complexas que, desde o começo, 

desafiaram a trajetória do presente trabalho. Apesar de sua complexidade não cessar em 
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sua teorização, pois a parte analítica também apresenta desafios extensos. O Fashion 

Revolution Brasil faz parte de um projeto global presente em mais de 100 países, com a 

participação de variados profissionais e voluntários com diversidade de estilos e 

regionalidades. Tal iniciativa atua sobre um contexto dominado por terríveis 

consequências socioambientais e por possibilidades de resistências que precisam ser 

abraçadas e compartilhadas. Nesse sentido, como não poderia deixar de ser, existe uma 

intensa atuação do movimento em várias frentes, principalmente, nas redes 

sociotécnicas como um eixo alternativo que visa um equilíbrio nas relações decorrentes 

de um cenário dominado por produções e consumo desenfreados.  

 Sendo assim, como a proposta é compreender o consumo consciente 

relacionando contexto social, movimentos de consumo consciente e o próprio 

consumidor enquanto usuário das redes sociotécnicas, a Análise do Discurso foi 

escolhida como instrumento de análise. A Análise do Discurso, também conhecida 

como AD, é uma disciplina que surgiu na França na década de 1960 e teve como o seu 

precursor o estudioso Michel Pêcheux. Contudo, neste estudo, serão utilizados os 

conceitos da análise sob a perspectiva dos estudos de Eni Orlandi (2003). É importante 

ressaltar que a AD é herdeira de três regiões de conhecimento como a Psicanálise, a 

Linguística e o Marxismo, mas não o é de maneira servil, pois irrompem suas fronteiras 

e produz um novo objeto: o discurso. Para a AD, o discurso é concebido como algo 

sócio-histórico, visto que considera de suma importância a relação da linguagem com a 

sua historicidade. Para Orlandi (Ibid., p. 15), “o discurso é assim a palavra em 

movimento, prática de linguagem: como estudo do discurso observa-se o homem 

falando”.  

O discurso, assim, não é um mero transmissor de informações, mas se dá por 

meio dos efeitos de sentidos produzidos entre os interlocutores. Sendo assim, a 

linguagem é entendida como uma interação do homem com o seu meio. Maingueneau 

(1997, p.12) afirma que “a dualidade radical da linguagem, a um tempo só, 

integralmente formal e integralmente atravessada pelos embates subjetivos e sociais”. 

Dessa maneira, entende-se que o discurso é um processo dissociável do homem, posto 

que, a linguagem é tomada como um sistema de relação entre locutores, por intermédio 

do qual acarretará o efeito de sentido, a partir de objetos simbólicos, que indicarão que a 

linguagem não é transparente. Nessa linha de pensamento, Bakhtin (2000, p. 272) 

aponta que “[...] todo falante é por si mesmo um respondente em maior ou menor grau: 

porque ele não é o primeiro falante, [...], e pressupõe não só a existência do sistema da 

língua que usa, mas também de alguns enunciados antecedentes [...]”. O autor ainda 
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afirma que “cada enunciado é um elo na corrente complexamente organizada de outros 

enunciados”. (Ibid., p.272). Dessa maneira, se pode afirmar que a ideologia é parte 

fundamental desse processo, pois “a ideologia faz parte, ou melhor, é condição para a 

constituição do sujeito e dos sentidos” (ORLANDI, 2003, p. 46).  

Isso posto, alguns eixos fundamentais para a AD devem ser contemplados, como 

a concepção de Formação Discursiva (FD), que determina o que pode e deve ser dito 

dentro de uma Formação Ideológica (FI), a partir de um lugar dado em um espaço 

sócio-histórico determinado. Segundo Orlandi (2003),  

A noção de formação discursiva, ainda que polêmica, é básica na 

Análise do Discurso, pois permite compreender o processo de 

produção dos sentidos, a sua relação com a ideologia e também dá ao 
analista a possibilidade de estabelecer regularidades no funcionamento 

do discurso. (Ibid., p. 43). 

Dessa forma, a Formação Discursiva procura entender de que maneira se dá a 

produção de sentidos a fim de relacioná-los com a ideologia. Outra chave para a AD é o 

conceito de sujeito, que, por sua vez, não é considerado como um ser completamente 

livre, uma vez que o seu discurso é em todo o tempo afetado pelo discurso do Outro, e é 

através desse Outro que o sujeito constrói a sua identidade, pois os discursos alheios 

estarão alojados no seu inconsciente. Segundo Orlandi (2003, p. 20) “o sujeito de 

linguagem é descentrado, pois é afetado pelo real da língua e também pelo real da 

história, não tendo o controle sobre o modo como elas o afetam. Isso redunda em dizer 

que o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela ideologia”. Dessa maneira o 

sujeito não é dono do discurso que produz. Para a autora, essa é a base do 

assujeitamento.  

Dado o exposto, decidiu-se por aplicar a Análise do Discurso segundo Orlandi 

(2003) nas três postagens mais curtidas e comentadas da Semana Fashion Revolution 

2018 e 2019, como meio de análise para a compreensão das estratégias e 

posicionamentos dos movimentos formados por consumidores conscientes em um 

cenário de ambiguidades e originalidades que são inerentes ao mundo fashion. Destaca-

se que a escolha do corpus se deu pelo fato do Movimento Fashion Revolution Brasil 

ser o principal movimento de consumo consciente da moda nacional em termos de 

número e alcance, principalmente, levando em consideração as redes sociotécnicas. A 

título de exemplo, atualmente, o Movimento possui no Instagram 91 mil seguidores e no 

Facebook, 36.638 pessoas curtem a página. A intenção de analisar a atuação desse 

movimento especificamente no Instagram não se pautou apenas pelo número de 
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seguidores, mas pelo fato da plataforma ser, em si, a rede que mais gera engajamento 

político em termos de informações em imagens e vídeos.  

Tendo como premissa que a nossa sociedade é uma sociedade movida por 

imagens, a escolha mais pertinente e coerente foi o Instagram, a principal rede de 

compartilhamento de imagens da atualidade. Como o movimento Fashion Revolution 

Brasil atua de diferentes maneiras no que tange a ações e eventos, optou-se por analisar 

a Semana Fashion Revolution, a principal mobilização da iniciativa global, que além de 

proporcionar reflexão mais aprofundada a respeito de uma moda mais consciente e 

justa, visa em alguma medida manter viva a memória da tragédia que ocorreu no dia 24 

de abril de 2013 no edifício Rana Plaza em Bangladesh.  

A análise será dividida em duas partes em cada uma das edições da Semana 

Fashion Revolution. A primeira será referente aos posts (imagem + legenda) a fim de 

entendermos porque as publicações foram as mais curtidas e comentadas e, para isso, 

levaremos em consideração os discursos e ideologias construídos pela Semana Fashion 

Revolution. E na segunda parte, serão analisados os dez primeiros comentários de cada 

um dos posts selecionados, para refletirmos a respeito dos discursos e ideologias 

presentes nas mensagens dos internautas. Por fim, salientamos que, inicialmente, o 

objetivo da pesquisa era analisar uma postagem de cada uma das edições da Semana 

Fashion Revolution, contudo, para maior possibilidade de comparação e 

aprofundamento das questões mencionadas, decidiu-se que três postagens eram 

suficientes para atingir tais propósitos dentro da totalidade de posts feitos durante cada 

uma das Semanas Fashion Revolution. Além disso, enfatiza-se que nas publicações que 

contenham mais de uma foto, somente a primeira será considerada, tendo em vista que, 

geralmente, todas as fotos da mesma publicação possuem identidade visual similar.   

4.2 - Análise do Discurso da Semana Fashion Revolution 2018  

 A Semana Fashion Revolution 2018 ocorreu entre os dias 23 a 29 de abril. Nessa 

edição, foram realizados 733 eventos em todo o Brasil e nas redes sociotécnicas foram 

criados 18 posts no feed do Instagram durante o mesmo período. A análise que será 

realizada a seguir usará como instrumento a AD de linha francesa segundo os estudos de 

Orlandi (2003) e será aplicada nas três publicações mais curtidas e comentadas da 

respectiva Semana Fashion Revolution assim como nos dez primeiros comentários de 

cada um dos posts selecionados. Os dados começaram a ser analisados no dia 01 de 
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dezembro de 2019 e o primeiro passo foi traçar um panorama geral do referido evento 

em termos de número no Instagram. Assim, se parte do seguinte contexto:  

 

 

Figura 30: “Curtidas x comentários da Semana Fashion Revolution 2018”. Fonte: Autoria 
própria.  

Semana Fashion Revolution 2018 

dias de evento quantidade de posts 

23 5 

24 4 

25 2 

26 2 

27 2 

28 2 

29 1 

Figura 31: “Dias de evento x quantidade de posts”. Fonte: Autoria própria.  

 De acordo com as tabelas acima é possível perceber que a atuação da Semana 

Fashion Revolution no Instagram totalizou 18 posts, 17.870 curtidas e 377 comentários, 

numa média de 1.000 curtidas e 21 comentários por dia. Além disso, nota-se que o 

evento começou com cinco posts por dia e, ao longo da semana, a quantidade de 

publicações foi diminuindo, mostrando pouca iniciativa do movimento em compartilhar 

Semana Fashion Revolution 2018 

  curtidas comentários 

1º post 839 8 

2º post 780 23 

3º post 305 14 

4º post 459 16 

5º post 817 25 

6º post 739 23 

7º post 3.530 99 

8º post 482 14 

9º post 312 9 

10º post 2.638 40 

11º post 1.171 13 

12º post 1.856 31 

13º post 470 12 

14º post 498 7 

15º post 609 14 

16º post 773 10 

17º post 1.168 15 

18º post 424 4 
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o que de fato estava ocorrendo nos dias de evento, com dados e fotos das ações, oficinas 

e workshops que estavam sendo realizados. Ademais, no último dia do intento não foi 

feito um post com o “balanço” final da Semana Fashion Revolution, o que deixou um 

vácuo no ciclo de informações da edição no feed do Instagram. De maneira geral, as 

publicações da edição 2018 giraram em torno da campanha #quemfezminhasroupas, 

como apontado anteriormente no capítulo dois, da programação do evento e das 

consequências socioambientais da indústria da moda que tem como emblema maior a 

tragédia ocorrida no edifício Rana Plaza em Bangladesh no ano de 2013.  Diante desse 

panorama, se iniciam as análises dos posts e comentários.  

4.2.1 - Análise dos posts 

 Post 1:  

Figura 32: “Tragédia do edifício Rana Plaza em Bangladesh”
134

. 

Data da publicação: 24 de abril de 2018.  

Tema: As consequências socioambientais da indústria da moda representadas pela 

tragédia do Edifício Rana Plaza em Bangladesh no ano de 2013.  

Legenda: “Ninguém precisa morrer pela sua roupa barata! Hoje, 24 de abril de 2018 

completam 5 anos que o edifício Rana Plaza em Bangladesh entrou em colapso. 1.138 

pessoas morreram e outras 2.500 ficaram feridas, tornando-se o quarto maior desastre 

industrial da história. As vítimas eram em sua maioria mulheres jovens e muitos 

                                                             
134 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bh9EXbPgRBg/>. Acesso em 01 dez. 2019.  

https://www.instagram.com/p/Bh9EXbPgRBg/
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trabalhadores continuam sem emprego e sem indenização até hoje. Precisamos 

continuar perguntando #quemfezminhasroupas, pois não queremos que elas sejam feitas 

nessas condições! Pergunte, questione, faça algo!”.  

Palavras-chave: Roupa barata; Rana Plaza; vítimas; desastre industrial; moda.   

Foto: Imagem tirada, provavelmente, logo após o desabamento do Edifício Rana Plaza 

em Bangladesh, pois ainda é possível ver tentativas de resgate nos escombros do local. 

Nota-se pelas construções ao redor que se trata de um ambiente simples, pobre e com 

pouca infraestrutura. No prédio ao lado direito do Rana Plaza, por exemplo, vergalhões 

estão expostos sem qualquer tipo de proteção ou acabamento que visassem a segurança 

dos trabalhadores, mostrando na prática como grandes marcas maximizavam os seus 

lucros em função de estruturas mal acabadas que abrigavam fábricas extremamente 

produtivas, uma vez que são dos países em desenvolvimento que saem a maior parte da 

produção têxtil.  Além disso, o primeiro plano da foto choca qualquer internauta, visto 

que pela grossura dos blocos de concreto, dificilmente, seria possível imaginar que 

sairiam dali vítimas ainda com vida. O segundo plano da imagem reforça o fato que 

países como Bangladesh conta com muitos trabalhadores, principalmente, mulheres e 

crianças na indústria da moda.  

Há indicação com a campanha “#quemfezminhasroupas”? Sim. 

Frase final: “Pergunte, questione, faça algo!”.  

Hashtags utilizadas: #fashionrevolution #tradefairlivefair #ranaplaza. 

 Ao conjugar legenda e imagem, se observa o resgate de um contexto ou 

elemento pré-construído (espaço atravessado pela formação discursiva) do consumismo. 

Assim, para compreender o que a AD propõe nessa análise, é preciso entender que, na 

atualidade contemporânea, o discurso sobre o consumismo ainda é muito presente, 

mesmo com número significativo de pessoas lutando em prol de um consumo mais 

consciente. Nessa perspectiva como afirma Brandão (1999, p. 23 apud ROSA et al, 

2012, p. 79)  “a ideologia se materializa nos atos concretos, assumindo com essa 

objetivação um caráter moldador das ações”. Desse modo, é possível notar que mesmo 

quando o sujeito luta pelo fim de um estilo de vida inconsequente, inconsciente ou 

conscientemente, acaba retomando toda uma ideologia e a reproduzindo mesmo sem 

perceber ou querer, uma vez que se vive sob uma coexistência de discursos do consumo 

desenfreado facilitado por promoções e roupas baratas e uma premissa baseada no 

consumo consciente. Logo, não tem como falar em formas de consumo justas e 

https://www.instagram.com/explore/tags/quemfezminhasroupas/
https://www.instagram.com/explore/tags/fashionrevolution/
https://www.instagram.com/explore/tags/tradefairlivefair/
https://www.instagram.com/explore/tags/ranaplaza/
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democráticas sem retomar todo o contexto que fez com que fosse preciso falar sobre 

novas formas de produção e consumo.  

Desse jeito, quando se fala em consumo consciente, normalmente, são citadas ou 

remontadas as disputas de classes, os modos de diferenciação social, as revoluções 

tecnológicas que permitiram o aumento da produção fundamentada na lógica da 

obsolescência programada e a ação das mídias que passaram a envolver o consumidor 

de maneira a induzi-lo a não refletir criticamente diante da interpelação de variadas 

imagens e informações. Maingueneau (1997) vai apontar que todo discurso mantém 

uma relação intrínseca com os elementos pré-construídos. Para Orlandi (2003, p. 31), “a 

memória, por sua vez, tem suas características, quando pensada em relação ao discurso. 

E, nessa perspectiva, ela é tratada como interdiscurso. Este é definido como aquilo que 

fala antes, em outro lugar, independentemente”. A autora complementa afirmando que 

“O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como o sujeito significa em 

uma situação discursiva dada” (Ibid., p. 31). Sendo assim, afirma-se que o interdiscurso 

está dialogando com o discurso presente na foto.  

Portanto, é possível afirmar que o post acima foi o mais curtido e comentado na 

Semana Fashion Revolution 2018, provavelmente, por ser o que mais mexe com o 

imaginário social, normalmente, baseado em uma lógica ocidental do consumismo. O 

discurso conjugado entre imagem e legenda a respeito das consequências 

socioambientais da indústria da moda dialoga com as ideologias decorrentes do 

consumo desenfreado. Dessa maneira, o primeiro plano da imagem com o prédio 

desabado tende a confrontar as pessoas a respeito dos próprios hábitos de consumo, 

principalmente, quando se leva em consideração uma sociedade ocidental que vive sob 

uma lógica de que é preciso ter para ser, de acúmulos de objetos, produção de resíduos e 

na busca por um ideal de beleza inalcançável. Prosseguindo a análise, vale salientar que 

as pessoas acima da construção e ao longo dos escombros procurando por vidas, 

denotam a urgência social em “salvar” os indivíduos que estão submetidos à escravidão 

moderna em função de uma produção de moda rápida e lucrativa do ponto de vista 

empresarial, visto que não são só as fast fashions que estão associadas a casos de 

trabalho escravo, as marcas de luxo também não estão isentas de utilizarem mão-de-

obra escrava em seus processos produtivos.  

Destaca-se ainda, que as pessoas que estão no segundo plano da imagem além de 

reforçarem a quantidade de trabalhadores na indústria têxtil ainda mostra o espanto e, 

possivelmente, a reflexão sobre as relações de poder hegemônicas que foram se 

estabelecendo ao longo do tempo, em que o trabalhador, principalmente, nos países 
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subdesenvolvidos e em desenvolvimento é massa de manobra e instrumento para a 

perpetuação do poder do capital que está concentrado nas mãos dos grandes empresários 

corporativos. Ademais, todas as construções que estão presentes na foto, inclusive os 

prédios que estão ao lado do Rana Plaza com vergalhões expostos, reforçam a pobreza e 

fragilidade das legislações ambientais e trabalhistas em países como Bangladesh, um 

dos principais exportadores da indústria têxtil. Por fim, é preciso enfatizar que a frase 

final do post “Pense, questione, faça algo!”, está totalmente vinculada a uma ação da 

Publicidade Social de Causa, pois visa envolver os internautas na causa do consumo 

consciente de moda, os incentivando a saírem da zona de conforto e da passividade 

crítica que costuma fazer parte do cotidiano dos indivíduos no que tange ao ato de 

consumir. Somado a essa frase, se frisam as hashtags utilizadas ao final do post que 

visam estimular as pessoas a buscarem por mais informações a respeitos do assunto 

abordado.  

 Post 2:  

Figura 33: “Quem fez minhas roupas?
135

”. 

Data da publicação: 25 de abril de 2018.  

Tema: Campanha “Quem fez minhas roupas?”.  

Legenda: “QUEM FEZ MINHAS ROUPAS? - Intervenção urbana 

do #fashionrevolution de Porto Alegre”. 

                                                             
135 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/Bh_jYY9grfD/>. Acesso em: 01 dez. 2019.  

https://www.instagram.com/explore/tags/fashionrevolution/
https://www.instagram.com/p/Bh_jYY9grfD/
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Palavras-chave: Roupas; intervenção urbana; Fashion Revolution.   

Foto: Imagem de uma das vias de Porto Alegre. No primeiro plano da foto, se destaca a 

faixa presa na passarela com os dizeres da campanha “Quem fez minhas roupas?”, 

quebrando totalmente as expectativas do que se espera ver em termos de dizeres e 

anúncios em um das maiores cidades do Brasil. No segundo plano, os automóveis em 

movimento mostram a rapidez e a intensidade da vida urbana brasileira.   

Há indicação com a campanha “#quemfezminhasroupas”? Sim. 

Frase final: “Intervenção urbana do #fashionrevolution de Porto Alegre”. 

Hashtags utilizadas: #fashionrevolution #quemfezminhasroupas #whomademyclothes.  

Nesse segundo post, é possível notar uma forte presença da Formação 

Discursiva referente ao conceito de consumo consciente, que foi determinante no 

discurso construído. A pergunta “Quem fez minhas roupas?” está inserida nessa 

Formação Discursiva que, por sua vez, remete a uma ideologia do consumismo que 

tende a alienar os cidadãos. Quando se leva em consideração que o sujeito desse 

discurso é o movimento Fashion Revolution, principal movimento de moda consciente 

no Brasil, é razoável afirmar que qualquer pergunta feita tenda a reproduzir tanto as 

Formações Ideológicas predominantes na Sociedade de Consumo Contemporânea como 

as que buscam por um consumo mais consciente e responsável.  

O sentido é assim uma relação determinada do sujeito – afetado pela 

língua – com a história. É o gesto de interpretação que realiza essa 

relação do sujeito com a língua, com a história, com os sentidos. Esta 
é a marca da subjetivação e, ao mesmo tempo, o traço da relação da 

língua com a exterioridade: não há discurso sem sujeito. E não há 

sujeito sem ideologia. Ideologia e inconsciente estão materialmente 

ligados [...]. (ORLANDI, 2003, p. 47).  

Observa-se que a intervenção urbana da campanha “Quem fez minhas roupas?” 

quebrou tanto as expectativas dos internautas, que fez com que o referido post fosse o 

segundo mais curtido e comentado da Semana Fashion Revolution 2018. Nos grandes 

centros urbanos, as pessoas estão acostumadas a ver anúncios que as estimulem a 

consumir e não uma reflexão que as façam para, pensar e compreender o contexto em 

que estão inseridas. A correria da vida urbana somada à ação da mídia e da publicidade 

tende a fazer com que o ato de consumo pelo consumo e desvinculado da necessidade 

seja cada vez mais esvaziado, entretanto, iniciativas como essas, fazem as pessoas 

resgatarem o senso de comunidade que vai se perdendo na fluidez das relações. Nessa 

perspectiva, enfatiza-se que a dualidade entre o movimento dos carros e a estabilidade 

da faixa pendurada também pode ser comparada com as ambiguidades do mundo da 

https://www.instagram.com/explore/tags/fashionrevolution/
https://www.instagram.com/explore/tags/fashionrevolution/
https://www.instagram.com/explore/tags/quemfezminhasroupas/
https://www.instagram.com/explore/tags/whomademyclothes/
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moda, em que o movimento da produção rápida, comum nos grandes centros urbanos, 

contrasta com as formas de produção locais e estáveis, nas quais cada processo 

produtivo é feito respeitando as pessoas e o meio ambiente, e a moda é utilizada como 

instrumento de viabilidade financeira e empoderamento social e pessoal. Esse contraste 

fashion reforça o que Lipovetsky (2009) afirma:  

É a era da moda consumada, a extensão do seu processo a instâncias 

cada vez mais vastas da vida coletiva. Ela não é mais tanto um setor 

específico e periférico quanto uma forma geral em ação no todo 

social. Estamos imersos na moda, um pouco em toda parte e cada vez 
mais se exerce a tripla operação que a define propriamente: o efêmero, 

a sedução, a diferenciação marginal. É preciso desfocalizar a moda, 

ela já não se identifica ao luxo das aparências e da superfluidade, mas 
ao processo de três cabeças que redesenha de forma cabal o perfil de 

nossas sociedades. (Idem, p. 180).  

O autor está dizendo que a moda não é mais determinada pelo luxo ou pela 

imposição coercitiva das disciplinas, mas sim pela socialização feita mediante escolhas 

e imagens em um cenário de disputa de sentidos. A moda deixou de ser algo fútil e 

periférico e passou a ser também um instrumento de resistência. Sob essa perspectiva, é 

premente que movimentos como o Fashion Revolution estejam atuando em um cenário 

em que o padrão de consumo majoritário gira em torno de atos de compras 

descontrolados, pois a sociedade precisa cada vez mais compreender que os seus hábitos 

de consumo impactam o meio ambiente e a vida de outras pessoas. Desse modo, a 

campanha “Quem fez minhas roupas?” remete imediatamente a vidas que estão por trás 

de todo o processo produtivo têxtil e que, muitas vezes, sequer são lembradas ou 

levadas em consideração quando se consome. Todavia, a partir do momento em que o 

indivíduo possui informações que uma determinada marca subjuga a força dos seus 

trabalhadores, ele passa a ter o direito e o dever de fazer uma escolha sensata. E é 

exatamente sobre esse ponto de formar cidadãos mais conscientes e instrumentalizar o 

povo que a Semana Fashion Revolution 2018 tem trabalhado e construído o seu 

processo comunicativo no Instagram, tanto é que eles reforçam toda essa estratégia por 

meio da frase final “Intervenção urbana do #fashionrevolution de Porto Alegre” e por 

intermédio das hashtags.  

 

 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/fashionrevolution/
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 Post 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: “Produção da bandeira de retalhos, por estudantes, em Maringá”
136

.  

Data da publicação: 26 de abril de 2018.  

Tema: Campanha “Quem fez minhas roupas?”.  

Legenda: “Produção da bandeira de retalhos, por estudantes, em Maringá! - Já conferiu 

os eventos e a programação da sua cidade? O link está na nossa bio!”.  

Palavras-chave: Retalhos; estudantes; eventos.   

Foto: Imagem de uma produção conjunta entre estudantes e costureiras da região de 

Maringá no estado do Paraná. O primeiro plano da foto com as duas mulheres 

segurando respectivamente as plaquinhas do “Fashion Revolution” e do “Eu fiz suas 

roupas” juntamente com a máquina de costura e o rolo de linha caracterizam a 

transparência e a ética que, normalmente, não são comuns na indústria da moda. E o 

segundo plano com um quadro de rolos de linhas atrás das mulheres reforça o ambiente 

de produção e possibilidades de valorização profissional.   

Há indicação com a campanha “#quemfezminhasroupas”? Sim. 

Frase final: “O link está na nossa bio!”.  

Hashtags utilizadas: #fashionrevolution #quemfezminhasroupas.  

                                                             
136 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BiCGzWOA1vg/>. Acesso em: 03 dez. 2019.  

https://www.instagram.com/explore/tags/fashionrevolution/
https://www.instagram.com/explore/tags/quemfezminhasroupas/
https://www.instagram.com/p/BiCGzWOA1vg/
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 A possibilidade de ver os rostos por trás das roupas produzidas é uma 

oportunidade que poucas marcas oferecem aos seus públicos. Esse processo ético e de 

transparência exige um enorme comprometimento das empresas com as políticas que 

estão perfeitamente descritas nos seus sites e portais de comunicação, contudo, a 

maioria das corporações não possui tal postura, mantendo um abismo entre o discurso e 

a prática. Sendo assim, uma foto que mostra o rosto de uma costureira, o agricultor no 

campo colhendo o algodão ou qualquer outro profissional em algum ponto da cadeia 

produtiva tende a despertar a curiosidade e a expectativa dos indivíduos no que tange a 

um futuro mais sustentável e justo para as próximas gerações. Desse modo, as marcas 

que conseguem aderir à campanha #quemfezminhasroupas suas estratégias políticas, 

sociais e comunicacionais, acabam obtendo o respeito e a admiração dos consumidores, 

uma vez que os mesmos passam a ter confiança nas empresas e um pouco mais de 

conhecimento sobre as perspectivas que norteiam a produção de moda.  

Nesse sentido, é possível compreender por que esse post foi um dos mais 

curtidos e comentados da Semana Fashion Revolution 2018, pois ele permite que o ser 

humano consumidor veja o ser humano trabalhador que existe para além das roupas. 

Assim, mesmo que em um processo longo e demorado, se pode afirmar que há o início 

de uma conscientização e a criação de um vínculo com a causa, através de uma 

comunicação publicitária. Além disso, é preciso destacar que o segundo plano da foto 

com o quadro de rolos de linhas atrás das mulheres reforça todo o cenário de produção 

artesanal aliado às possibilidades de valorização profissional que são possíveis e 

tangíveis na indústria da moda.  

 Sendo assim, se nota mais uma vez que o discurso (imagem + legenda) da 

campanha #quemfezminhasroupas está inserido em uma Formação Discursiva do 

consumo consciente que retoma a ideologia referente ao consumismo. Isso acontece 

porque todos os sentidos que uma Formação Discursiva pode promover são dependentes 

do interdiscurso, já que é nesse lugar que se constituem os objetos que os sujeitos 

falantes se apropriam na construção de seus enunciados, assim como as articulações 

entre eles. É desse modo que o enunciador dá coerência ao que pretende praticar dentro 

de uma determinada Formação Discursiva.  

Somado a esse fato, se enfatiza que as palavras produção, retalhos e estudantes 

de parte da legenda da imagem - “Produção da bandeira de retalhos, por estudantes, em 

Maringá!” - remete a Formação Discursiva em que o discurso está enquadrado, visto 

que produzir moda por meio de retalhos e sobras de tecidos é uma forma de empreender 

resistência em um contexto hegemônico fashion em que a cada nova coleção lançada 
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novas roupas são feitas com novos tecidos gerando novos resíduos. Ademais, se destaca 

que a palavra estudante remete a ideia de ruptura com a ignorância, uma vez que o 

acesso ao conhecimento tende levar as pessoas a refletirem criticamente e a buscarem 

novas formas de ação dentro do contexto em que estão inseridas. Desse modo, é preciso 

frisar que essas palavras usadas em conjunto criam uma significação específica que 

tende a produzir no consumidor um despertamento de consciência. Por fim, se enfatiza 

que apesar de a frase final do post “O link está na nossa bio!” incentivar aos internautas 

a buscarem por mais informações sobre os eventos e programações que estavam 

ocorrendo em diferentes cidades brasileiras, se sabe que esse tipo de link a uma página 

exterior tende a ser ineficaz no Instagram, uma vez que as pessoas nessa rede social 

digital, normalmente, estão buscando mensagens rápidas e de grande impacto visual e 

não, necessariamente, uma sobreposição de páginas que as tirarão daquele ambiente 

virtual específico. Logo, seria mais apropriado que as postagens da Semana Fashion 

Revolution enfatizassem mais as ações como as da foto acima para que mais internautas 

pudessem ter a dimensão do quê e como é feita as atividades do evento.  

4.2.2 - Análise dos comentários 

 Post 1: 

Figura 35: “Tragédia do edifício Rana Plaza em Bangladesh”. 
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Figura 36: “Comentários do post 1”. 

Com relação aos 10 primeiros comentários serão feitas as seguintes 

considerações:  

Marcação de outras pessoas: Sim, em três comentários.   

Uso apenas de emojis: Sim, em um comentário.  

Depoimentos, opiniões ou testemunhos: Sim, em seis comentários.  

Curtidas e/ou respostas: Sim, em seis comentários tiveram interações de outras 

pessoas.  

Nuvem de palavras:  

 
Figura 37: “Nuvem de palavras referente aos dez primeiros comentários do post 1”. Fonte: 

Autoria própria.  



180 
 

 A partir dos comentários destacados acima é possível perceber que entre os dez, 

apenas dois comentários mostravam claramente que as pessoas tinham conhecimento 

sobre o assunto do post. Em um desses dois comentários, a pessoa cita o documentário 

“The True Cost” como referência para melhor compreensão das consequências 

socioambientais da indústria da moda e, no outro, é destacada a informação que um dia 

antes do desabamento do edifício Rana Plaza, os trabalhadores avisaram os empresários 

sobre a iminência do desabamento. Observou-se também que quatro pessoas tomaram a 

iniciativa de marcar alguém ou deram indícios que iriam repostar o post para 

compartilhar as informações. Um dos comentários exaltou o texto produzido pela 

Semana Fashion Revolution. Duas colocações diretamente mostraram indignação com 

as consequências sociambientais, seja por meio de emojis ou por frases como “Não dá 

nem para curtir...”. Por fim, uma pessoa pediu por informações a respeito das marcas 

que estavam de algum modo envolvidas nessa tragédia.   

 Podemos notar, por conseguinte, que muitos consumidores ainda não têm 

conhecimento sobre as consequências socioambientais da indústria têxtil, haja vista, que 

também não é de interesse das grandes corporações fashions que controlam o setor, 

divulgar essas informações para o grande público, uma vez que tais dados poderiam 

afetar diretamente a balança comercial das empresas. Sendo assim, a população fica 

num déficit de informações verdadeiras e confiáveis que a faça refletir sobre o mundo 

ao redor, pois sem informações, dificilmente algum contexto poderá será modificado, e 

é justamente isso que o mercado neoliberal busca, que as pessoas estejam tão 

concentradas em acumular e a produzir que não tenham possibilidades de acesso nem 

tempo para compreender todas as problemáticas decorrentes de uma produção e 

consumo densenfreados.  

 Segundo Vale (2018), Hall destaca a incoerência em se mostrar apenas imagens 

já aguardadas, correspondentes ao paradigma midiático, argumentando que “os 

conceitos ideológicos incorporados em fotos e textos em um jornal, então, não 

produzem novos conhecimentos sobre o mundo. Eles produzem reconhecimentos do 

mundo como nós já aprendemos a nos apropriar” (HALL, 1981, p.239 apud VALE, 

2018, p. 40). Sendo assim, a forma como algo é representado embute sentido à 

interpretação e gera um conhecimento de mundo que não apenas resulta da mídia como 

é construção desta a partir de sentidos dominantes ou preferenciais. Hall (2003) vai 

dizer que a leitura preferencial é um modo de dizer se você está no controle dos aparatos 

de significação do mundo e no controle dos meios de comunicação. Desse modo, para o 

autor, a leitura preferencial tem uma forma determinante, isto é, ser perfeitamente 
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hegemônico é fazer com que cada significado que se deseja comunicar seja 

compreendido pela audiência apenas da forma pretendida. “O elemento da leitura 

preferencial se situa no ponto onde o poder atravessa o discurso, está dentro e fora da 

mensagem” (Ibid., p. 366). O autor ainda segue afirmando que “assim, não se pode 

dizer que eles são poderosos só porque controlam os meios de produção; eles tentam se 

infiltrar dentro da própria mensagem, para nos dar uma pista: ‘leia-me desta forma’” 

(Ibid., p. 366). Contudo, mesmo que haja uma tentativa de hegemonizar a audiência, a 

mídia não consegue conter todas as leituras possíveis do texto, por que o próprio texto 

que codifica escapa de suas mãos. Logo, como afirma Hall (2003, p. 366), “uma leitura 

preferencial nunca é completamente bem-sucedida [...]”, pois é apenas o exercício de 

poder em um cenário de disputa de sentidos.  

Desse modo, é essencial que movimentos como o Fashion Revolution façam 

uma leitura de oposição sobre construções consideradas hegemônicas para que pessoas 

que estão inseridas em um contexto de disputa de sentidos, também possam se apropriar 

dessa leitura de oposição a fim de apreender resistência. De acordo com Vale (2018) 

Hall argumenta que o sentido “está sempre disponível e sendo negociado no diálogo 

entre estas culturas nacionais e seus “outros”” (HALL, 2016, p.156 apud VALE, 2018, 

p. 103), exatamente por ser algo que se encontra em contínuo processo de construção. 

Todavia, mesmo que não seja algo fixo ou imutável como determinadas categorizações 

subentendem que sejam, o sentido das coisas no mundo está intrínseco à própria 

constituição cultural das pessoas, em seus mapas mentais e imagens de mundo. Nessa 

perspectiva, Hall adverte que, apesar do sentido estar em negociação, e “embora a 

adição de imagens positivas ao repertório amplamente negativo do regime dominante de 

representação aumente a diversidade [...] o aspecto negativo não é necessariamente 

deslocado” (Ibid., p. 103), pois não serão todas as pessoas que terão uma tomada de 

consciência, algumas permanecerão profundamente enraizadas nos sentidos 

cristalizados, uma vez que não conseguem perceber o mundo de outra maneira, isto é, 

não conseguem ter posturas ou ações diferentes que visem o coletivo, visto que estão 

arraigadas em um discurso neoliberal disseminado pela mídia, em que o individualismo 

e ações consumistas refletem a “mão livre” do mercado.  

Além disso, é preciso enfatizar que mesmo que novas Formações Discursivas 

sejam construídas, as relações com os interdiscursos, com os pré-construídos sempre 

hão de permanecer. Assim, frases como “Precisamos lutar para acabar com esse ciclo de 

exploração e morte” tende a resgatar uma ideologia que é inerente ao consumismo, 

mesmo o indivíduo fazendo uma leitura de oposição do cenário considerado dominante 
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na moda. Como Hall aponta, “toda ordem de objetos, sujeitos e acontecimentos é 

correlacionada a um conjunto de conceitos ou representações mentais que nós 

carregamos. Sem eles jamais conseguiríamos interpretar o mundo de maneira 

inteligível” (HALL, 2016, p.34 apud VALE, 2018, p. 47). Outro ponto a se destacar na 

análise é que nenhuma palavra nos comentários foi repetida o que de certo modo mostra 

a variedade de reações dos internautas. Enquanto uns ficam espantados e indignados 

diante das informações, outros tomam a iniciativa de compartilhar o post com alguém, 

enquanto uns buscam por mais dados, outros expõem o conhecimento de causa. Tudo 

isso reforçando a necessidade cada vez maior da atuação de movimentos que possam 

empreender resistência em um cenário hegemônico como a moda.  

 Post 2:  

 

Figura 38: “Quem fez minhas roupas?” 
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Figura 39: “Comentários do post 2”. 

Marcação de outras pessoas: Sim, em cinco comentários.  

Uso apenas de emojis: Não.  

Depoimentos, opiniões ou testemunhos: Sim, em cinco comentários.  

Curtidas e/ou respostas: Sim, em seis comentários tiveram interações de outras 

pessoas.  

Nuvem de palavras:  

 

Figura 40: “Nuvem de palavras referente aos dez primeiros comentários do post 2”. Fonte: 
Autoria própria.  
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 Ao analisar os dez comentários, é possível perceber que quatro deles exaltam a 

iniciativa do Movimento Fashion Revolution em realizar uma intervenção urbana em 

Porto Alegre durante a Semana Fashion Revolution 2018. Observa-se também que em 

cinco comentários ocorreram a marcação de outras pessoas, sendo que três desses 

comentários eram repetidos. A ação de envolver outros indivíduos no processo de 

descoberta ou consolidação de outro posicionamento reflete o novo comportamento do 

consumidor moderno, que não somente deseja reter uma informação para si, mas 

sobretudo compartilhar aquilo que lhe salta aos olhos. Esse processo de 

compartilhamento além de permitir que um conteúdo alcance mais pessoas, ainda 

possibilita maior engajamento político nas causas disseminadas devido às facilidades 

que a tecnologia propicia. Nesse sentido, é notório como os dispositivos técnicos podem 

servir tanto aos interesses dos grandes empresários como pode ser instrumento de 

resistência para aproveitar as brechas deixadas pelos discursos hegemônicos, próprio da 

Publicidade Social de Causa.   

Outra observação dos comentários é uma colocação que teceu crítica quanto ao 

preço das roupas vendidas nas convenções locais. Podemos afirmar que esse 

posicionamento pode ser resultado de uma pessoa que não entende que uma produção 

justa e democrática também um custo e que, muitas vezes, esse custo não vai ser o 

equivalente ao proposto pelas fast fashions, caracterizadas por vender roupas baratas em 

função de uma moda rápida. Entretanto, esse posicionamento também pode refletir certa 

ambiguidade presente nos eventos realizados pela Semana Fashion Revolution, visto 

que o movimento tenta englobar na missão de produção e consumo de uma moda mais 

sustentável todos os atores sociais responsáveis pelo consumo consciente. Desse modo, 

pode ocorrer que algumas empresas ou estilistas se utilizem do discurso e estratégias do 

Movimento Fashion Revolution, até se associando ao mesmo, apenas como meio para 

se promover e angariar lucros, desse modo, mantendo um abismo entre discurso e 

prática ao disseminar as mesmas lógicas da acumulação e descarte. Assim, quando o 

Movimento não é criterioso com todos os seus parceiros e com os sentidos que estão em 

jogo, situações incoerentes e ambíguas podem ocorrer. Por exemplo, a Farm em seu site 

afirma que faz parte do Índice de Transparência da Moda do Movimento Fashion 

Revolution, contudo no documento em questão, a empresa apresenta déficits em vários 

critérios de avaliação. Dessa forma, quando os consumidores olham para a informação 

que a Farm dissemina, passam a ter a visão que a empresa está associada ao Movimento 

e que, por isso, é confiável, tendo uma visão equivocada sobre todo o processo que 

envolve a marca. Esse fato pode ter ocorrido com a pessoa que fez a crítica aos preços 
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das roupas vendidas nas convenções Fashion Revolution. Por isso, é muito importante 

que o Movimento esteja atento e seja cada vez mais criterioso com todos os atores 

sociais que fazem parte dos seus eventos ou que apenas se utilizam do mesmo como 

estratégia de comunicação.  

Na maioria desses comentários é possível inferir que os sujeitos compreendem 

que fazem parte de um contexto de disputa de sentidos, e que os mesmos costumam 

fazer uma leitura de oposição diante das informações que são expostos, até por que uma 

pessoa completamente indiferente a causa seria improvável de comentar no perfil do 

Movimento Fashion Revolution com elogios ou marcando outras pessoas para estarem 

envolvidas em alguma medida no processo do consumo consciente. Além disso, se nota 

que a maior parte desses sujeitos estão inseridos em uma ideologia neoliberal e 

consumista, contudo, com os seus discursos firmados dentro das Formações Discursivas 

do consumo consciente, e isso se confirma pelas palavras similares que foram usadas 

nos comentários como “Que legal”, “Equipe Maravilhosa”, “Que maravilhoso!!! 

Arrasaram”. Orlandi (2003) vai falar que o sujeito é materialmente dividido desde a sua 

constituição, “[...] ele é sujeito de e é sujeito à. [...] Ele é assim determinado, pois se não 

sofrer os efeitos do simbólico, ou seja, se ele não se submeter à língua e à história ele 

não se constui, ele não fala, não produz sentidos”. (Idem, p. 49). E como todo o sujeito 

produz sentidos, porque até no silêncio há sentido, o mesmo irá sempre resgatar as 

ideologias do mundo circunstancialmente pré-existente.  

 Post 3:  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: “Produção da bandeira de retalhos, por estudantes, em Maringá”.  
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Figura 42: “Comentários do post 3”. 

Marcação de outras pessoas: Sim, em seis comentários.   

Uso apenas de emojis: Sim, em um comentário.  

Depoimentos, opiniões ou testemunhos: Sim, em cinco comentários.  

Curtidas e/ou respostas: Sim, em todos os comentários tiveram interações de outras 

pessoas.  

Nuvem de palavras: 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: “Nuvem de palavras referente aos dez primeiros comentários do post 3”. Fonte: 

Autoria própria. 

De maneira geral, a análise dos comentários acima mostrou dois 

comportamentos principais dos internautas diante da publicação. Um grupo ficou muito 

feliz de se ver e ver pessoas conhecidas nas fotos postadas e até mesmo saudosista em 
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se lembrar dos eventos, o que mostra que o reconhecimento de si e de seus semelhantes 

nos processos de produção e consumo consciente de moda tem o poder de transformar 

vidas e as incentivarem a ser parte da resistência contra os processos de produção e 

consumo desenfreado. Quanto ao saudosismo, se destaca o comentário “Saudades”, que 

denota essencialmente como a Semana Fashion Revolution tem tornado a moda 

sustentável e o consumo consciente palpável para muitas pessoas no Brasil a fora. Desse 

modo, se nota como reconhecimento e proximidade são estratégias que fazem com que 

a causa ganhe espaço na sociedade, pois além de gerar identificação, todo esse 

posicionamento incentiva o compartilhamento das publicações, consequentemente, 

possibilitando maior alcance de pessoas.  

 E é no que tange ao alcance, ao desejo de compartilhar a informação que mexe 

consigo, que o segundo grupo, a maioria em questão, marcou outras pessoas para 

tomarem consciência do processo produtivo da moda, entre os dez comentários, seis 

pessoas tomaram essa iniciativa, inclusive, em duas colocações foram enfatizadas a 

importância se “olhar” o perfil do Movimento Fashion Revolution e a causa que estava 

sendo defendida. O fato de essa reação ter sido a mais frequente, nos mostra como os 

consumidores anseiam por uma mudança nas formas de produção que envolve a 

indústria da moda, uma vez que o referido post celebrava as pessoas por trás das roupas, 

fazendo referência direta às formas de escravidão moderna existente nesse setor. Nesse 

sentido, se observou ainda que a palavra mais usada nos comentários foi o verbo olhar, 

aparecendo em três comentários, reforçando, assim, o desejo e a animação dos sujeitos 

em envolverem outros indivíduos nesse mesmo processo. O verbo olhar dentro do 

contexto dos comentários é muito mais que apenas ver o post, é ir além, é conhecer o 

perfil do Movimento, a sua atuação, eventos e políticas. É de fato buscar um 

envolvimento total com a causa que tende a romper com os estilos de vida até então 

vividos e propagados.   

Constatou-se ainda que a interação na publicação foi bem relevante, visto que 

em todos os comentários analisados tiveram curtidas e/ou comentários posteriores, 

mostrando um aumento de alcance das informações e ações desenvolvidas durante a 

Semana Fashion Revolution 2018. Ao olharmos para essas ações, pode parecer banal 

vermos atitudes como essas, tão comuns em um cenário de midiatização do cotidiano, 

representar alguma forma de transformação social. Todavia, é preciso destacar que toda 

ação tem história. Assim, mesmo que o internauta que curtiu ou comentou nos posts do 

Movimento Fashion Revolution não esteja totalmente comprometido com a causa por 

meio de ações práticas em seu cotidiano, o simples ato de comentar ou marcar alguém já 



188 
 

ecoa na causa do consumo consciente, pois mesmo que o próprio não esteja 

efetivamente engajado, outras pessoas marcadas por ele podem abraçar o projeto. 

Portanto, se conclui que “os sentidos não se esgotam no imediato. Tanto é assim que 

fazem efeitos diferentes para diferentes interlocutores. Não temos controle sobre isso”. 

(ORLANDI, 2003, p. 50).  

4.3 - Análise do Discurso da Semana Fashion Revolution 2019 

 A Semana Fashion Revolution 2019 ocorreu entre os dias 22 a 28 de abril de 

2019. Nessa edição foram realizados 815 eventos em todo o Brasil e nas redes 

sociotécnicas foram criados 11 post no feed durante esse mesmo período. Como já 

informado anteriormente, a análise usará como instrumento a AD de linha francesa 

segundo os estudos de Orlandi (2003) e será aplicada nas três publicações mais curtidas 

e comentadas da referida Semana Fashion Revolution assim como nos dez primeiros 

comentários de cada um dos posts selecionados. Os dados dessa etapa começaram a ser 

analisados no dia 04 de dezembro de 2019, e como feito na Semana Fashion Revolution 

2018, o primeiro passo foi traçar um panorama geral do respectivo evento em termos de 

número no Instagram.  

Semana Fashion Revolution 2019 

  curtidas comentários 

1º post 2.094 33 

2º post 3.769 65 

3º post 1.216 21 

4º post 3.938 55 

5º post 710 10 

6º post 5.212 85 

7º post 3.569 37 

8º post 2.398 29 

9º post 1.223 11 

10º post 1.058 9 

11º post 654 18 
Figura 44: “Curtidas x comentários da Semana Fashion Revolution 2019”. Fonte: Autoria 

própria.  
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Semana Fashion Revolution 2019 

dias de evento quantidade de posts 

22 1 

23 2 

24 2 

25 2 

26 2 

27 2 

28 0 

Figura 45: “Dias de evento x quantidade de posts”. Fonte: Autoria própria.  

 De acordo com as tabelas acima é possível perceber que a atuação da Semana 

Fashion Revolution 2019 no Instagram totalizou 11 posts, 25.841 curtidas e 373 

comentários, numa média de 2.300 curtidas e 30 comentários por dia. Além disso, se 

nota que o evento começou publicando um post, em seguida, manteve uma média de 

duas publicações nos cinco dias posteriores e no último dia não houve registro de 

nenhuma postagem no feed. Apesar de esse posicionamento configurar uma 

possibilidade de estratégia do Movimento, os organizadores poderiam ter aproveitado o 

maior alcance do presente ano, visível em termos de curtidas, comentários e números de 

seguidores, para registrar com um pouco mais de frequência no feed todas as ações que 

foram desenvolvidas durante o referido evento a fim de gerar maior identificação e 

proximidade com a causa defendida. No que tange a ausência de postagens no feed no 

último dia da Semana Fashion Revolution 2019, é provável inferir que essa postura 

esteja relacionada a uma forma de “luto” pelo falecimento do modelo Tales Cotta 

durante o São Paulo Fashion Week N47 2019, que ocorreu no período paralelo a 

Semana Fashion Revolution 2019.  

Com relação a esse assunto, é preciso sublinhar que embora o Movimento 

Fashion Revolution tenha dedicado uma postagem específica para noticiar e 

homenagear o modelo, e feito um período de “luto” no último dia do próprio evento, o 

Movimento não problematizou a possível falha do SPFW na demora em prestar o 

socorro e a postura da tradicional semana de moda brasileira de não interromper os 

desfiles depois da morte do modelo. Esse posicionamento do Fashion Revolution 

rendeu muitas críticas ao movimento, pois sendo um dos maiores representantes da 

moda consciente e sustentável do país, o mínimo que se podia esperar era que eles 

levantassem a discussão a respeito das condições de trabalho dos modelos e das 

exigências incabíveis que são feitas aos mesmos para que eles mantenham o estereótipo 

padrão das passarelas. Apesar da morte do Tales não estar relacionada diretamente a tais 
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questões, seria um momento oportuno para uma reflexão social que pudesse implicar 

em uma transformação em toda a cadeia produtiva do setor, até por que essa é premissa 

de existência do Movimento, conscientizar sobre as consequências socioambientais do 

segmento, que envolve mudanças de mentalidade e comportamentos em consumidores, 

empresas e profissionais de moda, mesmo que isso envolva criticar um parceiro ou uma 

marca admirada pelo Movimento.  

De maneira geral, as publicações da Semana Fashion Revolution 2019 giraram 

em torno da campanha #quemfezminhasroupas, de informações e dados sobre as 

consequências socioambientais do setor e frases ou pensamentos que refletiam a 

importância da causa defendida pela iniciativa. Por fim, se enfatiza que a Semana 

Fashion Revolution 2019 teve grande expressividade no cenário da moda nacional, 

foram muitas cidades, escolas e universidades que contaram com a presença do 

Movimento. Além disso, muitas marcas se engajaram na causa e aceitaram o desafio de 

mostrar as vidas envolvidas nas suas produções. Desse modo, apesar das falhas, se nota 

muitos ganhos na causa da moda sustentável e do consumo consciente no Brasil.  

4.3.1 - Análise dos posts  

 Post 1:  

Figura 46: “Montanha de resíduos têxteis gerada em apenas uma semana por apenas uma 

empresa”
137

. 

Data da publicação: 25 de abril de 2019.  

Tema: Os descartes de resíduos têxteis na indústria da moda.  

                                                             
137 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BwrNs-vBsRK/>. Acesso em: 05 dez. 2019.  

https://www.instagram.com/p/BwrNs-vBsRK/
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Legenda: “#repost @eloartuso [...] Precisamos falar sobre DESCARTE: um dos 

grandes problemas que o mundo está enfrentando hoje, e a indústria da moda, sendo 

uma das maiores poluidoras do planeta, também. Essa montanha de resíduos têxteis foi 

gerada em APENAS 1 SEMANA POR APENAS 1 EMPRESA 😱(o resto da montanha 

tá na próxima foto) 😱😱 A questão dos resíduos não é sobre tentar buscar soluções 

(muitas vezes paliativas como doações) depois de já terem sido gerados e, sim, sobre 

evitar que sejam gerados logo de início. A Semana Fashion Revolution tá aí pra 

incentivar a reflexão (de verdade) e mudar radicalmente a maneira como produzimos, 

consumimos e descartamos”.   

Palavras-chave: Descarte; indústria da moda; poluidoras; resíduos têxteis; Semana 

Fashion Revolution.  

Foto: A imagem acima retrata um dos grandes problemas da indústria da moda, os 

resíduos têxteis. Além de ser um dos segmentos mais poluidores do meio ambiente e um 

dos mais relacionado à escravidão moderna, a referida indústria é uma das que mais 

gera lixo. Na foto em questão, primeiro e segundo planos se misturam e o foco principal 

passa a ser a grande quantidade de resíduos que está atrás da Eloisa Artuso, diretora 

educacional do Fashion Revolution Brasil.  

Há indicação com a campanha “#quemfezminhasroupas”? Sim. 

Frase final: “A Semana Fashion Revolution tá aí pra incentivar a reflexão (de verdade) 

e mudar radicalmente a maneira como produzimos, consumimos e descartamos”.  

Hashtags utilizadas: #fashionrevolution #semanafashionrevolution 

#whomademyclothes #quemfezminhasroupas.  

 . Ao conjugar legenda e imagem, se observa a forte presença da Formação 

Discursiva relacionada aos atos de produção e consumo desenfreados, que foi 

determinante no discurso construído. Essa Formação Discursiva remete à ideologia do 

consumismo que tende a fazer com que empresas e consumidores vivam sob a égide do 

acúmulo e da produção de lixo. Nesse sentido, se nota que o anseio por novos produtos 

na vida cotidiana está tão profundamente arraigado na formação psicológica e social dos 

indivíduos, que a sociedade, de modo geral, tende a não se dar conta das consequências 

socioambientais desses processos, principalmente, dos seus próprios atos individuais. 

Sendo assim, é nesse ponto que a foto chama a atenção dos internautas. Como as 

pessoas tendem a não associar roupas e tecidos com lixo, ver uma pilha de resíduos 

têxteis sem utilidade e prontos para serem descartados fazem com que os indivíduos 

reflitam sobre a questão e sobre os próprios hábitos de consumo. Além disso, quando se 

https://www.instagram.com/explore/tags/repost/
https://www.instagram.com/eloartuso/
https://www.instagram.com/explore/tags/fashionrevolution/
https://www.instagram.com/explore/tags/semanafashionrevolution/
https://www.instagram.com/explore/tags/whomademyclothes/
https://www.instagram.com/explore/tags/quemfezminhasroupas/
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lê a legenda se tem uma maior dimensão sobre a urgência em propor soluções e 

reflexões a respeito do assunto, visto que a pilha de resíduos da imagem se refere à 

produção de apenas uma semana de apenas uma empresa. Tal informação foi escrita em 

caixa alta justamente para chamar a atenção dos consumidores quanto ao ritmo de 

produção de uma ideologia consumista própria da sociedade Ocidental.  

Nessa perspectiva, embora as consequências socioambientais da indústria da 

moda estejam intrinsecamente associadas ao consumo, o Movimento deixa bem claro na 

legenda que o volume de resíduos têxteis não é um problema essencialmente do 

consumo, mas sim da produção, pois é preciso que as empresas deixem de gerar enorme 

quantidade de resíduos para não precisarem pensar em soluções paliativas depois de os 

terem produzido. Apesar de enfatizar a responsabilidade das empresas nesse sentido e 

convocar o consumidor para a reflexão e ação sobre a causa, o Fashion Revolution não 

deu mais informações, no call to action, a respeito da empresa que gerou àquela enorme 

quantidade de resíduos retratada na foto. Desse modo, embora proponha a discussão que 

é reforçada, principalmente, pela última frase “A Semana Fashion Revolution tá aí pra 

incentivar a reflexão (de verdade) e mudar radicalmente a maneira como produzimos, 

consumimos e descartamos”, o Movimento não possibilita maiores ações dos 

consumidores, pois se os mesmos tomassem ciência de qual empresa está sendo 

mencionada, eles poderiam deixar de consumir ou cobrar uma mudança de 

posicionamento dessa iniciativa privada. Enfatiza-se que o vocábulo radical dentro do 

contexto mencionado significa aquilo “que se opõe ao que é conservador ou tradicional 

[...] que pretende reformas absolutas na política, na economia e na sociedade [...]” 

(MICHAELIS ONLINE, 2019)
138

. Logo, não tem com falar em radicalidade sem ser 

completamente transparente com os cidadãos.  

 Portanto, ao mesmo tempo em que o Movimento propõe a reflexão, ele não dá 

todas as informações para que mudanças radicais de fato ocorram. Mesmo que, 

anualmente, eles lancem o Índice de Transparência da Moda com dados e análises sobre 

o que determinadas marcas nacionais têm feito em prol de um consumo consciente e 

uma moda sustentável, seria de suma importância que informações mais completas 

também fizessem parte da legenda do post. Somado a essas questões, se destaca que 

embora a Formação Discursiva da foto esteja relacionada aos atos de produção e 

consumo consciente, essa Formação Discursiva até pelo próprio contexto de existência 

do Movimento se associa a outros discursos que estão em outras Formações 

                                                             
138 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=radical>. Acesso em: 05 
dez. 2019.  

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=radical
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Discursivas, como o consumo consciente, e isso se confirma pela última frase da 

publicação e pelas hashtags utilizadas, em que uma delas é a campanha 

#quemfezminhasroupas, principal ação do Movimento.  

 Post 2:  

Figura 47: “O que a moda é capaz de fazer?”
139

. 

Data da publicação: 24 de abril de 2019.  

Tema: O que a moda é capaz de fazer?  

Legenda: “O que a moda é capaz de fazer? No dia 24 de abril de 2013 o edifício de 

confecções Rana Plaza, situado em Bangladesh, ruiu por péssimas condições de 

trabalho e estrutura. Junto com ele ruíram também a vida dos mais de 1000 mortos e 

2500 feridos que deixou. Diante da tragédia, um levante: surgiu o Fashion Revolution. 

Nosso movimento existe desde então sob a luz da pergunta #quemfezminhasroupas. 

Hoje vamos além e perguntamos: como fez, onde fez e porque fez. Queremos saber a 

história de quem produz o que vestimos, queremos elucidar os processos, mostrar e 

celebrar as vidas por trás das roupas. A moda é capaz de fazer muito. Lutamos pra que 

esse muito seja pela via da justiça, do respeito, do afeto e da emancipação. Pra que não 

se esqueça e nunca mais aconteça: estamos revolucionando a moda”.   

Palavras-chave: Moda; Rana Plaza; tragédia; Fashion Revolution; revolucionando.  

Foto: A imagem acima retrata uma das tragédias mais emblemáticas da indústria da 

moda, o desabamento do edifício Rana Plaza em Bangladesh no ano de 2013. Essa 

tragédia se tornou um símbolo do Movimento Fashion Revolution na busca por uma 

revolução na indústria da moda, visto que foi após o ocorrido, que surgiu a ideia de 

                                                             
139 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BwozWD6BWCe/>. Acesso em: 05 dez. 2019.  

https://www.instagram.com/explore/tags/quemfezminhasroupas/
https://www.instagram.com/p/BwozWD6BWCe/
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existir um movimento específico que lutasse em prol do meio ambiente e das pessoas 

que estão por trás das produções têxteis. Ao analisar a foto, três situações saltam aos 

olhos. A primeira é o edifício Rana Plaza desabado que remete diretamente às péssimas 

condições de trabalho em função do acúmulo de lucros dos grandes empresários do 

setor fashion. A segunda situação que chama a atenção é a quantidade de pessoas no 

entorno das construções que estão em primeiro plano. Essa grande quantidade de 

pessoas reforça o grande número de trabalhadores da indústria têxtil em países em 

desenvolvimento como Bangladesh e mostra o desespero e espanto desses indivíduos 

diante de uma tragédia de tal magnitude. E o último detalhe a ser sublinhado é a mão 

que aparece no canto esquerdo da foto. Essa mão aparentemente está apontada para o 

caminhão que está ajudando na prestação de socorro às vítimas, simbolizando mais uma 

vez a perplexidade das pessoas diante do que havia acabado de acontecer.  

Há indicação com a campanha “#quemfezminhasroupas”? Sim. 

Frase final: “Pra que não se esqueça e nunca mais aconteça: estamos revolucionando a 

moda”.  

Hashtags utilizadas: #quemfezminhasroupas.  

 O segundo post mais curtido e comentado da Semana Fashion Revolution 2019 

remete mais uma vez ao desabamento do edifício Rana Plaza. Como o Movimento 

Fashion Revolution surgiu logo após a tragédia, a mesma tende a ser sempre lembrada 

nas Semanas Fashion Revolution como um emblema de luta por uma transformação 

positiva no cenário da moda. Na Semana Fashion Revolution de 2018, uma imagem 

similar, mas com o ângulo diferente da catástrofe também foi uma das mais curtidas e 

comentadas do evento daquele ano. A recorrência de tal temática entre os posts mais 

curtidos e comentados mostra como o ocorrido ainda mexe com o imaginário do povo. 

E toda essa comoção está associada ao fato de que a imagem confronta diretamente os 

hábitos de consumo desenfreados próprios de uma sociedade capitalista. Desse modo, 

quando o indivíduo olha uma imagem como essa, tende a refletir sobre o fato de que 

vidas estão sendo sacrificadas em função de um consumo exacerbado. Nessa 

perspectiva, é importante ressaltar que as consequências socioambientais do segmento 

fashion não são resultados apenas de hábitos de consumo desenfreados, mas de todo um 

contexto mais amplo que envolve a obsolescência programada, a terceirização da 

produção, a fragilidade das legislações trabalhistas em países em desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos aliados ao sistema neoliberal que visa um Estado mínimo e um 

controle politico e econômico cada vez mais exercido pelas grandes corporações. Sendo 

https://www.instagram.com/explore/tags/quemfezminhasroupas/
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assim, mesmo que existam diferentes atores envolvidos na responsabilidade de 

desenvolver o consumo consciente, o Movimento Fashion Revolution acredita que 

atitudes individuais somadas podem impulsionar uma revolução, por isso, o Movimento 

tende a envolver o consumidor nas reflexões sobre a capacidade de atuação da moda.  

 Nesse sentido, no que tange à recorrência do post nas duas últimas Semanas 

Fashion Revolution, nota-se que embora as imagens sejam similares e tratem da mesma 

temática, apesar de estarem inseridas na mesma Formação Discursiva relacionada aos 

atos de produção e consumo desenfreados e associadas à mesma ideologia do 

consumismo, os discursos em si de cada um dos eventos são diferentes. Enquanto a 

Semana Fashion 2018 foca essencialmente na tragédia, a Semana Fashion Revolution 

2019 discorre sobre os impactos que o setor pode gerar, sejam negativos ou positivos. E 

é na perspectiva das capacidades positivas da moda que o Movimento dialoga com outra 

Formação Discursiva, a do consumo consciente. Desse modo, a partir da frase 

“queremos saber a história de quem produz o que vestimos, queremos elucidar os 

processos, mostrar e celebrar as vidas por trás das roupas” se percebe o estabelecimento 

explícito, o clímax, de uma disputa de sentidos entre as Formações Ideológicas 

referentes à Sociedade de Consumo Contemporânea e àquelas decorrentes do consumo 

consciente. Entretanto, desde o título “O que a moda é capaz de fazer?”, é possível 

perceber essa disputa, uma vez que na referida frase se observa uma ambiguidade, pois 

ao mesmo tempo em que se pode entender que o título indica as consequências 

socioambientais da moda, também é possível inferir que a proposição remete às 

soluções viáveis que podem ser tomadas pela indústria têxtil para que catástrofes como 

a retratada não ocorram mais.  

 Dessa maneira, as possibilidades positivas da moda contrastam com a imagem 

publicada, visto que se vê outro lado do segmento que ainda é desconhecido por grande 

parte do público. Assim, o edifício desabado que remete às péssimas condições de 

trabalho do setor, a quantidade de pessoas no entorno da construção e uma mão 

indicando o caminhão de socorro às vítimas revelam os bastidores de uma indústria que, 

normalmente, é conhecida pelo glamour, status e beleza. Destaca-se ainda que esses 

bastidores são reforçados pela imagem em preto e branco que denotam o luto em prol de 

todas as vítimas da catástrofe e pelo plano ampliado da foto que permite ter uma visão 

mais detalhada sobre o local onde o edifício Rana Plaza estava situado. Vale salientar 

que os contrastes na moda não são exclusividades dessa situação, em toda a história 

Ocidental, a moda sempre foi conhecida por suas ambiguidades e originalidades, 

todavia, o Movimento Fashion Revolution busca quebrar esse ciclo de contradições para 
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que tragédias como essa não aconteçam mais e, desse jeito, seja possível ter um setor 

completamente justo, democrático e representativo.  

 Post 3:  

Figura 48: “Pilares da campanha Fashion Revolution 2019”
140

. 

Data da publicação: 23 de abril de 2019.  

Tema: Pilares da campanha Fashion Revolution 2019.  

Legenda: “Nossos pilares da campanha Fashion Revolution 2019 são as mudanças 

políticas, culturais e na indústria. Já parou para pensar na importância de cada vez mais 

marcas estarem engajadas em serem mais transparentes, mostrarem os seus processos, 

contarem as histórias das pessoas que produzem as nossas roupas? Grandes indústrias, 

como a da moda, representam comportamentos, visão de mundo e perspectiva de futuro. 

E é em um futuro transformador que queremos viver. Queremos que a moda seja uma 

canalizadora de sonhos que se concretizem, de vidas que se iluminem e de uma 

Natureza integra, respeitada e acolhida. Durante o ano todo realizamos ações visando 

essas mudanças; nessa semana, do dia 22 ao dia 28, atuamos mais intensamente em 

diversas cidades do mundo. Junte-se a nós! Confira os eventos da sua cidade através do 

link bit.ly/fr19_eventos e engaje sua rede postando uma foto 

questionando #quemfezminhasroupas”.   

Palavras-chave: Moda; roupas; mudança; radical; sonho.  

                                                             
140 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/BwmEIhThnJQ/>. Acesso em: 05 dez. 2019.  

https://www.instagram.com/explore/tags/quemfezminhasroupas/
https://www.instagram.com/p/BwmEIhThnJQ/
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Foto: A imagem “all type” acima trata de um manifesto do Movimento Fashion 

Revolution proferido no segundo dia da Semana Fashion Revolution 2019 a fim de 

deixar claro o compromisso e o sonho do Movimento em conquistar uma mudança 

radical e transformadora na moda. Para comunicar a mensagem, a iniciativa não fez uso 

da linguagem não verbal, pelo contrário, construiu todo o discurso por meio de um 

conjunto de palavras que enfatizaram a importância da construção de uma moda mais 

sustentável e consciente. Assim, legenda e imagem produziram sentido por intermédio 

único da linguagem verbal. 

Há indicação com a campanha “#quemfezminhasroupas”? Sim. 

Frase final: “Confira os eventos da sua cidade através do link bit.ly/fr19_eventos e 

engaje sua rede postando uma foto questionando #quemfezminhasroupas”.  

Hashtags utilizadas: #quemfezminhasroupas #fashionrevolution.  

O terceiro e último post a ser analisado da Semana Fashion Revolution 2019 é 

um manifesto que contém os pilares da campanha Fashion Revolution 2019, que se 

referem às mudanças políticas e culturais que o Movimento busca alcançar na indústria 

da moda. Destaca-se que por meio do uso exclusivo da linguagem verbal, o Fashion 

Revolution Brasil se inscreveu na Formação Discursiva relacionada ao conceito de 

consumo consciente. Todavia, a construção do discurso produziu pontos de tensão com 

a Formação Discursiva relacionada aos atos de produção e consumo desenfreados, visto 

que não é possível falar em consumo consciente sem retomar todo o cenário 

hegemônico do sistema capitalista. Assim, foram gerados efeitos de sentidos que 

confrontavam o consumidor. Tal fato pode ser notado na parte “imagética” do post, pois 

ao mesmo tempo em que eles disseram amar a moda, também afirmaram não querer que 

as roupas explorassem as pessoas ou destruísse o planeta. Isto é, para o Movimento, 

amar a moda significa afeto e comprometimento efetivo com todos os elos da cadeia 

produtiva do setor, desse modo, o amor à moda é a expressão real e verdadeira que 

também se traduz no amor ao meio ambiente e às pessoas. Somada a essas expressões, 

eles afirmam querer uma mudança radical e revolucionária na moda. Enfatiza-que o 

vocábulo radical nesse contexto está relacionado a aquilo que é drástico e profundo. E o 

vocábulo revolucionário é “relativo à revolução [...] que se caracteriza pela mudança ou 

inovação, inovador” (MICHAELIS ONLINE, 2019)
141

. Sendo assim, quando o 

Movimento Fashion Revolution afirma querer uma mudança radical e revolucionária, 

                                                             
141 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=revolucion%C3%A1rio>. 
Acesso em: 05 dez. 2019.  

https://www.instagram.com/explore/tags/quemfezminhasroupas/
https://www.instagram.com/explore/tags/quemfezminhasroupas/
https://www.instagram.com/explore/tags/fashionrevolution/
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=revolucion%C3%A1rio
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eles se colocam na posição de incentivar e empreender uma transformação absoluta e 

efetiva independente dos interesses e atores sociais que estejam envolvidos, uma vez 

que radicalidade e revolução pressupõem uma ruptura com a ordem estabelecida.  

Nesse ponto, a “imagem” dialoga com a parte da legenda que discorre sobre a 

importância das marcas estarem engajadas e mostrarem os seus processos de produção. 

Salienta-se que apesar da resistência ser empreendida pelos movimentos formados pelos 

consumidores conscientes, as empresas são um ponto estratégico nesse processo, pois 

não há como ignorar as inúmeras vidas que estão a serviço dessa indústria e o grande 

poder que as grandes corporações possuem dentro do cenário neoliberal. Portanto, é 

muito importante gerar um envolvimento não só com os consumidores que podem 

cobrar determinadas posturas das empresas, mas também com as próprias empresas, 

parte desse processo de transformação, a partir do engajamento político com a 

causa, como indicam as ações de Publicidade Social. Para tanto, o Movimento encerra a 

publicação convidando os internautas a conferirem os eventos de suas cidades e os 

incentivando a engajarem as suas redes por meio de posts questionando 

#quemfezminhasroupas.  

Por fim, nota-se que embora as publicações no Instagram se caracterizem por 

imagens impactantes com grande efeito visual, postagens com frases de efeito e que 

promovam a reflexão por meio de poucas palavras também geram grande repercussão. 

Assim, a estratégia de criar posts usando somente a linguagem verbal é um dos meios 

utilizados pelo Movimento Fashion Revolution a fim de efetivar a sua comunicação 

com a sociedade virtual. Normalmente, essas postagens apresentam dados sobre as 

consequências socioambientais do setor, dizeres de pessoas publicamente conhecidas 

como Paulo Freire e colocações que expressam as premissas e desejos do movimento. 

No post analisado, por exemplo, eles se apropriam de um tom lúdico para envolver o 

internauta, dessa forma, palavras como amor, sonho e futuro aliadas a uma escrita na 

primeira pessoa do plural tendem a mexer com a emoção dos indivíduos para que os 

mesmos se envolvam com o Movimento e passem a compartilhar dos mesmos sonhos e 

desejos da organização.  
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4.3.2 - Análise dos comentários 

 Post 1:  

Figura 49: “Montanha de resíduos têxteis gerada em apenas uma semana por apenas 

uma empresa”. 

Figura 50: “Comentários do post 1 Semana Fashion Revolution 2019”. 

Com relação aos 10 primeiros comentários serão feitas as seguintes 

considerações:  

Marcação de outras pessoas: Sim, em três comentários.   
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Uso apenas de emojis: Sim, em sete comentários.  

Depoimentos, opiniões ou testemunhos: Sim, em um comentário.  

Curtidas e/ou respostas: Sim, em todos os comentários tiveram interações de outras 

pessoas.  

Nuvem de palavras:  

 

Figura 51: “Nuvem de palavras referente aos dez primeiros comentários do post 1”. 
Fonte: Autoria própria. 

A partir dos comentários destacados acima é possível perceber que, entre os dez, 

em sete comentários houve reações apenas com emojis. Possivelmente, essa reação 

esteja ligada ao fato de que imagem e texto do post expressaram tudo o que podia ser 

dito em termo de argumentos e informações referente ao assunto do descarte naquele 

momento. Desse modo, só restou às pessoas reagirem de forma que confirmassem e 

“aplaudissem” o discurso do Movimento Fashion Revolution. Inclusive, desses sete 

comentários, cinco tiveram emoji de aplausos, o que mostra como os internautas que 

acompanham a página ou foram marcados por alguém que acompanha conseguem 

compreender e compartilhar a leitura de oposição que o Movimento faz diante dos 

sentidos dominantes e preferenciais do cenário hegemônico fashion. Um dos 

comentários que teve reação apenas com emoji demonstrou surpresa diante das 

informações, provavelmente, por um desconhecimento das consequências 

socioambientais da moda. Observou-se ainda apenas um comentário com opinião, em 

que a pessoa se coloca à disposição para colaborar no que tange a medidas que forem 

tomadas tanto pelo Movimento como por qualquer outro indivíduo para tentar 

solucionar o grande impasse do descarte na produção de moda.  

 De maneira geral, o que se pode notar nos comentários em questão é que as 

pessoas estão cada vez mais inclinadas à causa do consumo consciente, isso é 

perceptível pela sensibilidade, espanto, interação e desejo em fazer com que mais 
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pessoas façam parte desse processo que visa novas formas de produção e consumo. 

Assim, mesmo que a mídia ainda insista em reproduzir estilos de vida inconsequentes e 

baseados em modos de consumo desenfreado, novos debates estão surgindo e novos 

modos de empreender resistência estão se configurando, pois a comunicação é uma via 

de mão dupla que também permite interpretações e diferentes maneiras de ser. “A 

mensagem é uma estrutura complexa de significados que não é tão simples como se 

pensa. A recepção não é algo aberto e perfeitamente transparente, que acontece na outra 

ponta da cadeia de comunicação. E a cadeia comunicativa não opera de forma unilinear 

[...]” (HALL, 2003, p. 354), pois os significados não são fixos. Portanto, a partir do que 

Hall (2003) afirma se pode dizer que em toda leitura preferencial haverá leitura de 

oposição, por que os seres humanos não são figuras estáticas, influenciadas apenas pela 

mídia, ainda há a mediação por meio das instituições tradicionais e por intermédio de 

outros atores sociais como família, igreja, escola, professores e amigos. Desse modo, é 

uma cadeia de sentidos que auxilia o sujeito a desenvolver a sua capacidade de 

raciocínio e o seu poder de ação.  

 Post 2:  

Figura 52: “O que a moda é capaz de fazer?”. 
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Figura 53: “Comentários do post 2 da Semana Fashion Revolution 2019”.  

Marcação de outras pessoas: Sim, em três comentários.   

Uso apenas de emojis: Sim, em quatro comentários.  

Depoimentos, opiniões ou testemunhos: Sim, em cinco comentários.  

Curtidas e/ou respostas: Sim, em todos os comentários tiveram interações de outras 

pessoas.  

Nuvem de palavras:  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: “Nuvem de palavras referente aos dez primeiros comentários do post 2”. 

Fonte: Autoria própria.  
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Os comentários acima se referem ao post em que o Movimento Fashion 

Revolution resgatou, mais uma vez, a tragédia do edifício Rana Plaza em Bangladesh 

para falar sobre os impactos negativos e positivos da moda. Como a própria publicação 

aborda dois extremos da moda, não seria diferente esperar que reações variadas fossem 

percebidas na análise. Em quatro comentários, por exemplo, internautas reagiram 

apenas usando emojis, demonstrando tanto a tristeza diante dos bastidores “sombrios” 

da moda, como a esperança nas novas possibilidades de produção e consumo expostas 

na legenda. Outros dois comentários chamaram a atenção pela demonstração de 

consciência no que tange aos fatos apresentados. E, por fim, se destaca ainda aquelas 

pessoas que se preocuparam em compartilhar a informação marcando outros 

internautas, e o último comentário que denota tristeza e desconhecimento do contexto 

socioambiental associado à indústria fashion, “que triste, não sabia disso. Tanta coisa a 

ser mudada, hábitos que aprendemos como certos e na verdade estão 

COMPLETAMENTE errados e distorcidos do contexto socioambiental”.  

 Este último comentário reflete a realidade da sociedade brasileira. Embora 

muitas pessoas já tenham consciência ou inclinação à causa do consumo consciente, 

muitos cidadãos ainda não têm noção do cenário em que estão inseridos e dos sentidos 

que estão em disputa. Os indivíduos que ainda estão no desconhecimento social, 

político e cultural, provavelmente, estão sob o domínio dos sentidos dominantes ou 

preferenciais, seja porque não buscam por informação ou porque de fato não possuem 

acesso a elas. Como Hall (2003) argumenta, 

Toda sociedade ou cultura tende, com diversos graus de clausura, a 

impor suas classificações do mundo social, cultural e político. Essas 

classificações constituem uma ordem cultural dominante, apesar de 
essa não ser nem unívoca nem incontestável. A questão da “estrutura 

dos discursos em dominância” é um ponto crucial. As diferentes áreas 

da vida social parecem ser dispostas dentro de domínios discursivos 

hierarquicamente organizados através de sentidos dominantes ou 
preferenciais (Ibid., p.396-397).   

Nesse sentido, se as imagens publicitárias e o mundo da moda moldam, em 

alguma medida, a visão das massas sobre a sociedade, os alienando de seu direito a um 

saber mais isento e abrangente sobre os fatos reais, os movimentos formados por 

consumidores conscientes, mesmo com falhas, conseguem se sobrepor a ordem cultural 

dominante ao conseguir fazer uma leitura de oposição e incentivar que outros também o 

façam também. Assim, ainda levando em consideração o décimo e último comentário, 

se nota como a internauta se lamenta ao perceber que durante toda a sua vida viveu 

hábitos de consumo que a foram ensinados como corretos, quando na verdade eram 
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elementos pré-construídos fruto de uma ideologia consumista que não valoriza as 

pessoas e nem o meio ambiente. Em suma, o comentário em questão representa 

comumente a reação dos indivíduos quando leem a respeito de tragédias como a do 

Rana Plaza, é um misto de tristeza e indignação que os tomam e os incentivam a 

pensarem e a agirem de modo diferente, pois é um enfrentamento entre modos de ser já 

cristalizados e novos modos de existência que visam o coletivo. Dado o exposto, a 

análise nos mostra como a temática das consequências socioambientais representadas 

pelo desabamento do edifício Rana Plaza não se esgota em apenas uma postagem, 

mesmo que o assunto seja retomado a cada Semana Fashion Revolution, novas 

discussões são realizadas, mais pessoas são alcançadas e novos enfrentamentos são 

constituídos.  

 Post 3:  
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 Figura 55: “Pilares da campanha Fashion Revolution 2019”. 
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Figura 56: “Comentários do post 3 da Semana Fashion Revolution 2019”. 

Marcação de outras pessoas: Sim, em dois comentários.   

Uso apenas de emojis: Sim, em sete comentários.  

Depoimentos, opiniões ou testemunhos: Sim, em um comentário.  

Curtidas e/ou respostas: Sim, em todos os comentários tiveram interações de outras 

pessoas.  

Nuvem de palavras:  

 

Figura 57: “Nuvem de palavras referente aos dez primeiros comentários do post 3”. Fonte: 
Autoria própria.  

 A estratégia do Movimento Fashion Revolution de usar apenas a linguagem 

verbal no post analisado como tática de comunicação gerou grande impacto nos 

indivíduos, que não somente gostaram do que leram como interagiram e demonstraram 
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a inclinação em repostar a publicação em seus próprios perfis. Nessa perspectiva, se 

observou que assim como os comentários do post um, o mais curtido e comentado da 

Semana Fashion Revolution 2019, as colocações dos internautas no post três se 

restringiram a confirmar tudo o que já havia sido dito pelo Movimento, provavelmente, 

por que as frases construídas no post foram completas e incisivas dentro do contexto 

que em se pretendia comunicar. Sendo assim, se percebe que, de modo geral, o público 

que acompanha o Movimento Fashion Revolution consegue captar a leitura de oposição 

feita pela iniciativa.  

Todavia, é preciso enfatizar, mais uma vez, que nem todos aqueles que 

comentam nos posts de movimentos formados por consumidores conscientes de fato 

estão engajados politicamente ou socialmente na causa, ou seja, o sujeito pode se 

mostrar livre para comentar e discorrer sobre o assunto, mas ainda preso aos estilos de 

consumo desenfreados em seu cotidiano. Orlandi (2003) vai falar que a forma-sujeito 

histórica que corresponde à da sociedade atual traduz bem a contradição citada, “é um 

sujeito ao mesmo tempo livre e submisso. Ele é capaz de uma liberdade sem limites e 

uma submissão sem falhas: pode tudo dizer, contanto que se submeta à língua para 

sabê-la”. (Idem, p. 50). Contudo, mesmo em um contexto de dúvidas e imprecisões, 

pequenas atitudes, como a de acompanhar o Instagram e as postagens do Movimento, 

comentar e compartilhar, já demonstram pequenos começos e uma forte tendência dos 

cidadãos em estarem cada vez mais estar envolvidos nos propósitos e lutas que o 

Movimento Fashion Revolution levanta em prol do consumo consciente.  

4.4 - Resultados, Inferências e Interpretações 

 A Análise do Discurso possibilita o surgimento de inferências e, estas, 

substanciam as interpretações. Nesse sentido, se buscou compreender, através de uma 

investigação profunda e sistematizada, a forma de ação e as estratégias produzidas e 

compartilhadas pelo Movimento Fashion Revolution Brasil. Em uma perspectiva 

histórica, se recorda que o Movimento Fashion Revolution surgiu logo após o 

desabamento do edifício Rana Plaza em Bangladesh no ano de 2013, que causou a 

morte de mais de 1.000 trabalhadores da indústria têxtil e deixou mais de 2.500 feridos. 

Após a tragédia, profissionais de moda, acadêmicos, estudantes, designers, produtores, 

fabricantes, líderes de negócio e outros atores sociais decidiram se unir para formar o 

que hoje é um dos maiores movimentos de moda no mundo. Desde então, o Movimento 
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tem atuado em mais de 100 países na luta por uma moda justa, sustentável, democrática 

e representativa.  

 O objetivo desta breve passagem pela história do projeto serve apenas para 

enfatizar o contexto em que o Movimento surgiu e compreender a linha de estratégias 

básicas que norteiam a comunicação da iniciativa no Brasil. Desse modo, ao analisar as 

duas últimas Semanas Fashion Revolution brasileiras no Instagram, referentes ao ano de 

2018 e 2019, é possível fazer algumas afirmações. Em suma, a edição de 2018 contou 

com 18 post no feed do Instagram durante os dias 23 a 29 de abril. Juntas, as 

publicações somaram 17.870 curtidas e 377 comentários, em uma média de 1.000 

curtidas e 21 comentários por dia. O evento começou com cinco posts no primeiro dia e 

depois foi diminuindo a quantidade até o último dia de evento, o que mostrou pouca 

iniciativa do Movimento em registrar e detalhar no feed o que estava ocorrendo no 

evento, perdendo uma excelente oportunidade de estreitar os vínculos com o público 

virtual por meio da proximidade e identificação, visto que a campanha 

#quemfezminhasroupas é um gancho perfeito para mostrar os rostos por trás das 

produções têxteis ao longo do Brasil.  

Seria interessante também se, nesse período da Semana Fashion Revolution, eles 

tivessem repostado no feed ou criado uma publicação específica para dar visibilidade às 

marcas que aderiram à campanha #quemfezminhasroupas, a fim de incentivar as 

empresas a ampliarem esse processo de transparência. Essa estratégia seria importante, 

pois se relacionaria com as pesquisas e investigações feitas pelo próprio Movimento por 

meio do Índice de Transparência, que avalia algumas marcas brasileiras quanto à ética, 

transparência, representatividade e outros quesitos. Nessa perspectiva, se observou 

pouca diferença dos posts que foram realizados durante a edição de 2018 da Semana 

Fashion Revolution com os demais que foram criados ao longo do ano. De modo geral, 

as publicações do evento giraram em torno da campanha #quemfezminhasroupas, da 

programação e das consequências socioambientais da indústria da moda que tem como 

emblema maior a tragédia ocorrida no edifício Rana Plaza. Dessa maneira, outras 

temáticas podiam ter sido abordadas e as que foram utilizadas poderiam ter sido mais 

bem detalhadas. Ademais, se sublinha que no último dia do evento, não teve nenhum 

post fazendo um balanço sobre a edição daquele ano.  

No que tange a edição de 2019 da Semana Fashion Revolution, que ocorreu 

entre os dias 22 a 28 de abril, se notou que as temáticas abordadas renderam para o feed 

do Instagram 11 publicações. Em geral, esses posts totalizaram 25.841 curtidas e 373 

comentários, numa média de 2.300 curtidas e 30 comentários por dia. Observou-se que 
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de um ano para o outro houve um aumento substancial do número de seguidores e 

curtidas, ressalvadas as diferenças no número de publicações realizadas. Embora o 

número de curtidas por post tenha aumentado, os números de 2019 não são tão 

impressionantes, pois houve uma diminuição na quantidade de comentários, visto que 

em 2018 foram 377 e em 2019 apenas 373, e na quantidade de publicações, em 2018 

foram 18 e em 2019 somente 11 posts. Ainda com relação a edição de 2019, se notou, 

mais uma vez, uma diminuição na quantidade de posts ao longo dos dias de evento, eles 

começaram com um post, mantiveram uma média de duas publicações nos cinco dias 

posteriores e no último dia não houve registro de postagens no feed. Apesar de se 

configurar como uma possível estratégia do Movimento, a Semana Fashion Revolution 

é um evento que tem com premissa básica envolver os diversos atores sociais na 

tentativa de formar consumidores conscientes, logo, a quantidade de ações durante a 

edição implicaria em mais postagens, detalhes, verdades e informações que, por 

conseguinte, gerariam mais engajamento e conhecimento para o público que acompanha 

o Movimento. É preciso enfatizar que o Fashion Revolution não precisa de feed 

perfeito, mas sim de feed detalhado e que inspire verdade e identificação.  

Embora o Instagram não seja o espaço ideal para longas discussões, a plataforma 

tem se mostrado como um excelente meio para a exposição de ideias e criações de 

reflexões, uma vez que imagens impactantes aliados a discursos verbais estratégicos são 

excelentes ferramentas para efetivar a comunicação na referida rede sociotécnica. Desse 

modo, quando Movimentos como o Fashion Revolution não aproveitam da totalidade e 

da instantaneidade do espaço virtual para empreender resistência em um cenário 

dominado por consequências socioambientais decorrentes de um estilo de produção e 

consumo desenfreados, críticas são empreendidas quanto ao posicionamento das 

iniciativas sociais. Nesse sentido, se sublinha a morte do modelo Tales Cotta durante o 

SPFW N47, que ocorreu de maneira paralela a Semana Fashion Revolution 2019. Tal 

acontecimento gerou uma grande comoção nacional e como não podia ser diferente, o 

Movimento Fashion Revolution fez um post em memória do falecido modelo. Embora 

tenha prestado condolências publicamente, o Movimento foi duramente criticado por 

alguns internautas por não promover uma discussão a respeito das condições de trabalho 

dos modelos e sobre os estereótipos padrões das passarelas que pressionam os 

profissionais a terem um padrão de beleza ideal.  

Como um Movimento que luta pelo poder de transformação positiva da moda, o 

Fashion Revolution tem o dever de propor reflexões e discussões que possam 

desencadear em algum tipo de transformação social no setor. Ademais, a postura crítica 
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do movimento deve ser uma consequência da radicalidade que eles tanto mencionam em 

seus discursos, mesmo que isso implique em criticar parceiros e/ou marcas admiradas, 

pois não se pode falar em radicalidade só quando for cobrar dos governos e certas 

empresas determinadas posturas, é preciso aplicar a teoria e a radicalidade na própria 

conduta. Mesmo que o SPFW não seja um parceiro oficial do Movimento Fashion 

Revolution, o fato de pertencer ao mesmo contexto fashion faz com que os 

consumidores liguem as duas iniciativas e exija da organização social um 

posicionamento mais firme quanto aos fatos ocorridos no segmento. Nesse sentido, é 

cada vez mais importante que os movimentos formados pelos consumidores conscientes 

estejam atentos às políticas e condutas das empresas que possam vir a se tornar 

parceiras, visto que as mesmas precisam estar alinhadas às convicções do Movimento 

para que a radicalidade e força inerentes ao processo de resistência não sejam perdidas 

ou questionadas.  

De modo geral, apesar de ser notório como o Movimento Fahion Revolution tem 

lutado por uma moda mais sustentável, falhas recorrentes quanto à própria falta de 

radicalidade são facilmente observadas. Nessa conjuntura, se destaca que no post mais 

curtido e comentado da edição de 2019 da Semana Fashion Revolution, o Movimento 

não citou o nome da empresa responsável pela pilha de resíduos têxtil gerada em apenas 

uma semana por apenas uma marca. A omissão na responsabilização empresarial, em 

algumas situações, acaba limitando a ação dos consumidores, e, mais uma vez, gerando 

uma incoerência para o Movimento, visto que eles costumam cobrar dos cidadãos uma 

postura ativa e responsável no ato da compra, mas não disponibilizam todas as 

informações e meios para que o consumo consciente de fato ocorra. Outro fato 

observado na Semana Fashion Revolution 2019, é que foram abordadas basicamente as 

mesmas temáticas do ano anterior e, mais uma vez, o Movimento fez uma pequena 

cobertura no feed sobre as ações e workshops realizados, o que se configura como um 

desperdício diante do aumento dos seguidores e das novas possibilidades em se alcançar 

mais consumidores que ainda estão vivendo sob uma Formação Ideológica relacionada 

ao consumismo.  

Compreende-se que a repetição de posts relacionados à tragédia do edifício Rana 

Plaza não esgota o assunto, e se configura como uma estratégia do Movimento não só 

para mostrar o contexto de surgimento da própria organização como uma forma de 

manter viva a memória daqueles que foram mortos e feridos na catástrofe. Percebe-se 

ainda que o resgate anual do ocorrido continua impactando as pessoas, inclusive àquelas 

que já tem conhecimento de causa, as incentivando a não permanecerem na zona de 
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conforto e as estimulando a um novo modo de ser. Desse jeito, apesar da temática 

específica sempre gerar muita interação e debates, e se caracterizar como um emblema 

das consequências socioambientais da indústria têxtil que de fato precisa sempre ser 

relembrada, tal estratégia não justifica a pouca variedade de outras abordagens e 

temáticas.  

Diante do que foi exposto, é muito importante que o Movimento Fashion 

Revolution se mantenha fiel ao seu propósito de existência para que os interesses e as 

disputas de sentidos existentes no cenário neoliberal não subvertam o Movimento e o 

transforme apenas em um mero articulador de novos discursos que, na realidade, 

também estarão articulados às mesmas lógicas do consumismo. A análise realizada 

nessa pesquisa fez com que surgissem apontamentos negativos ao Movimento, no 

entanto, as críticas aqui mencionadas são facilmente superáveis à medida que for sendo 

dada maior ênfase aos detalhes, à transparência e à radicalidade do Movimento. Apesar 

das falhas, tais fatos não diminuem a força e potência do Fashion Revolution em 

subverter o poder hegemônico. O Movimento tem atuado de maneira intensa no Brasil 

com os diversos atores sociais responsáveis pela produção de uma moda mais 

consciente e sustentável e tem apresentado muitos pontos positivos, dentre os quais se 

destaca o aumento razoável do número de consumidores conscientes no âmbito da 

moda.   

 Na análise dos comentários, foi perceber quantas pessoas estão sendo alcançadas 

por meio das informações disseminadas pela Organização, indivíduos que não faziam 

ideia das consequências socioambientais da indústria da moda passaram a compreender 

melhor o cenário em que estão inseridos. Olhar uma postagem que valoriza o meio 

ambiente e todos os elos da cadeia produtiva tende a mexer com o modo de ser do 

sujeito e o estimular a refletir sobre o seu papel enquanto cidadão na sociedade. Desse 

modo, conforme mais contatos com os discursos inseridos dentro da Formação 

Discursiva referente ao consumo consciente ocorrerem, mais os internautas se 

apropriarão da causa e cada vez mais tenderão a agir de modo que vise a coletividade e 

o bem-estar social, isto é, rompendo com a ordem estabelecida e suspendendo o 

cotidiano.  

Vale salientar que não se pode afirmar que todas as manifestações nos 

comentários se referem a consumidores de fato conscientes, mas é válido sublinhar que 

cada pequena atitude tende a ecoar na causa do consumo consciente fazendo com que o 

mesmo alcance cada vez mais pessoas. Nesse sentido, se frisa que muitos internautas 

têm demonstrado estar alinhados com as convicções do Movimento Fashion Revolution, 
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sejam através de colocações que demonstrem aplausos ou afeto, as pessoas têm 

confirmado como o discurso relacionado ao consumo consciente é uma esperança em 

um contexto político e social desesperançoso.  

 Mesmo que muitos indivíduos ainda precisem ser alcançados, o espaço ocupado 

pelo Movimento Fashion Revolution precisa ser celebrado, pois é um lugar de luta e 

resistência social, nesse sentido, a Publicidade Social de Causa pode representar uma 

estratégia eficaz de transformação social. Até o momento presente, o Fashion 

Revolution tem usado discursos que se opõem aos elementos pré-construídos de uma 

sociedade capitalista para lutar contra um cenário em que a moda tende a ser vista 

apenas do ponto de vista lucrativo. Assim, por meio de pesquisas e informações sobre 

as consequências socioambientais da indústria têxtil, frases de pessoas públicas que 

expressam o propósito de existência do Movimento, mensagens que mostram a 

importância e o poder do consumo consciente e responsável e por intermédio da 

campanha #quemfezminhasroupas, o Movimento tem atuado para ampliar as reflexões a 

respeito da capacidade de transformação positiva da moda. Se o capitalismo enxerga o 

setor apenas como mais uma indústria poderosa e lucrativa, o Fashion Revolution vê a 

moda como um instrumento de revolução social, ambiental e cultural.  

 Sendo assim, utiliza em suas redes sociotécnicas, para efetivar a comunicação 

com o público, estratégias como proximidade e identificação mediante a campanha 

#quemfezminhasroupas. Essa iniciativa faz com que seja resgatado o senso comunitário, 

o vínculo humano que foi perdido por meio da moda rápida e da produção industrial, 

desse modo, quando o ser humano consumidor vê o ser o humano produtor tende a 

ocorrer maior sensibilidade à causa, a valorização da produção local e artesanal e uma 

tendência à transformação individual e coletiva, porque as pessoas passam a ter a real 

dimensão da importância do trabalho de uma costureira, de um produtor de algodão, de 

um motorista ou de qualquer outro profissional da indústria têxtil.  

Outra estratégia usada pelo movimento, além da recorrência de publicações 

relacionadas ao consumo consciente, é o discurso emocional em que há uma tentativa de 

envolver o consumidor mexendo com a sua humanidade. Observou-se ainda que na 

maioria dos posts haja um esforço do Movimento em fazer com o que o internauta não 

se limite as publicações no Instaram e ao ambiente virtual, para tanto, a Organização 

incentiva o público a buscar por mais informações, a cobrar por maior postura das 

empresas e a participar de eventos e ações que propiciam maior transformação no 

segmento.  
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 Apesar de sempre convocar o consumidor para a causa, o Movimento Fashion 

Revolution deixa claro que uma real revolução no cenário fashion só ocorrerá se todos 

os atores sociais estiverem envolvidos em tal processo, principalmente, os líderes 

empresariais, pois abordar questões que exigem inovação ou mudanças nos modelos de 

negócios implica ação colaborativa. Segundo o Pulse of the Fashion Industry 

(2019), saber sobre a relação de uma empresa com a sustentabilidade é um fator 

cada vez mais importante nas decisões de compra dos consumidores. À medida que os 

meios de comunicação e as mídias sociais lançam luz sobre a responsabilidade social e 

ambiental na indústria da moda, a preocupação do consumidor está crescendo.  

Como afirma o Pulse of the Fashion Industry (2019), as menções de 

sustentabilidade nas mídias sociais aumentaram um terço mais rapidamente do que o 

crescimento geral das mídias sociais entre 2015 e 2018. A conscientização é maior entre 

as pessoas mais jovens, especialmente a geração do milênio. Essa conscientização está 

começando a ter um efeito maior nas decisões de compra dos consumidores, com mais 

de um terço dos entrevistados relatando que já mudaram de sua marca preferida para 

outra por razões relacionadas a práticas responsáveis. Mais da metade dos entrevistados 

pelo Pulse of the Fashion Industry (2019) disseram que sua próxima decisão de 

compra será baseada nessas práticas. Como indica o documento em questão, pela 

primeira vez, esses dados confirmaram que a maioria dos consumidores inclui 

considerações de sustentabilidade em sua estrutura de tomada de decisão. Esses 

resultados indicam uma mudança na importância dessas considerações e representam 

um forte sinal para o setor.  

Conforme apontado pela pesquisa, essa clara tendência continuará a crescer. É 

apenas uma questão de tempo até que práticas responsáveis se tornem essenciais para os 

fatores de tomada de decisão na compra de um produto. No entanto, as considerações 

dos consumidores sobre práticas sustentáveis ainda não são poderosas o suficiente para 

ser o fator mais importante no comportamento de compra. Segundo o Pulse of the 

Fashion Industry (2019), qualidade e estética ainda dominam a tomada de decisões 

dos indivíduos, todavia, para 7% dos consumidores, a sustentabilidade é o critério de 

tomada de decisão mais importante. Nesse sentido, o documento afirma que o setor não 

pode esperar que o consumidor lidere esse movimento, pois para os pesquisadores, cabe 

aos líderes da moda tomar medidas mais ousadas hoje para fazer a transição para um 

setor sustentável. Isto quer dizer que por mais que a participação dos consumidores seja 

de extrema importância para empreender resistência, é necessário que as empresas 

estejam inseridas de igual modo nesse processo de revolução, pois “essa ‘rede’ tende a 

https://www.copenhagenfashionsummit.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
https://www.copenhagenfashionsummit.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
https://www.copenhagenfashionsummit.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
https://www.copenhagenfashionsummit.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf
https://www.copenhagenfashionsummit.com/wp-content/uploads/2017/05/Pulse-of-the-Fashion-Industry_2017.pdf


213 
 

se configurar por meio de um rizoma (DELEUZE; GUATTARI, 1995), através do qual 

todos se influenciam, por meio de agenciamentos mútuos, para desenvolvimento, 

criação, controle e produção do olhar de ‘consumo verde’” (TAVARES e IRVING, 

2009, p. 1).  

Sob esse ângulo, é preciso sublinhar que esse processo de envolvimento das 

empresas na causa do consumo consciente é completamente desafiador, pois envolve 

mudanças de políticas e modos de produção que dispenderão certo investimento. E nem 

todas as empresas, por mais importante que considere a causa, estão dispostas a ter mais 

um “gasto” no orçamento para enfrentar uma mudança radical, por isso, muitas marcas 

acabam apenas se aproveitamento do discurso da causa para criar a aparência de uma 

empresa sustentável. Assim, essas empresas vão se infiltrando em movimentos 

formados por consumidores conscientes para agregar valor imaterial às suas marcas, 

uma vez que estar associada a essas questões sustentáveis e de valorização social atraem 

os consumidores, que estão cada vez mais atentos e críticos e, por conseguinte, geram 

maiores margens de lucros. Nessa perspectiva, é premente que os movimentos formados 

por consumidores conscientes, como é o caso do Fashion Revolution, estejam atentos 

aos interesses em disputa e não cedam às pressões empresarias, uma vez que o sistema 

capitalista tenta capturar toda forma de resistência para enfraquecer o processo e, assim, 

perpetuar os próprios modos de ser intrínsecos a Formação Ideológica do consumismo.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os movimentos formados por consumidores conscientes, criados e/ou 

compartilhados por meio do Instagram possuem a potência para criar uma subversão do 

poder hegemônico. Em suas publicações no ambiente virtual, o discurso relacionado a 

Formação Discursiva do consumo consciente detém o poder de sensibilizar, informar, 

instigar e transformar corações e mentes, mesmo em um cenário ainda dominado por 

práticas de produção e consumo desenfreados. Ao longo do contexto histórico traçado 

na pesquisa, se pôde perceber que o consumo é um processo inerente à sociedade, isto é, 

se pode viver sem produzir, mas não sem consumir. Embora tal ação seja uma condição 

irremovível do nosso cotidiano, muitas vezes, não paramos para refletir sobre as 

possibilidades do consumo e as suas consequências socioambientais. Essa apatia ao 

impacto do consumo é decorrente da pedagogia cultural que sofremos ao longo do 

tempo pela estrutura política e econômica frutos do capital que só visa à acumulação do 

lucro e à perpetuação do poder. Sendo assim, por ser um processo básico, em que desde 

os primórdios, as pessoas já consumiam, tal ação durante muito tempo foi considerada 

como algo fútil. Todavia, a complexidade que envolve o consumo com suas múltiplas 

possibilidades de produção e signos imateriais associados à marca, cada vez mais tem 

ganhado espaço na sociedade e se tornado objeto de estudo.  

 Nesse sentido, a fim de compreender o cenário em que o consumo consciente 

surgiu, foram ressaltados com maior veemência ao longo da pesquisa, dois momentos 

cruciais, em que o consumo foi alterando a sua forma e processo. Um deles é a 

Revolução Industrial, que Lipovetsky (2007) chama de ciclo I da era do consumo de 

massa que, para o autor, se iniciou em 1880 e terminou com a Segunda Guerra Mundial. 

Nesse período, graças ao desenvolvimento dos transportes e dos meios de comunicação, 

devido ao início de uma Revolução Tecnológica, houve o desenvolvimento do comércio 

em larga escala e a criação de máquinas de fabricação contínua que multiplicaram a 

velocidade e a quantidade de fluxos, resultando em um aumento de produção a custos 

mais baixos e uma ruptura com os modos de produção anteriores, visto que as máquinas 

passaram a fazer parte da rotina de trabalho dos indivíduos, alterando as suas 

percepções do mundo e do tempo. Lipovetsky (2007) ainda afirma que as técnicas 

industriais aliadas a uma construção cultural e social que já vinham ocorrendo desde a 

Revolução do Consumo exigiram uma “educação” dos consumidores que revolucionou 

a forma de consumir e o sistema econômico de então.   
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 O outro período destacado é a Globalização. Momento histórico ideológico e 

multifacetado, definido pela convergência de culturas, economias e dimensões políticas, 

em que as grandes corporações maximizaram seus campos de atuação não só para a 

produção de mercadorias, mas, principalmente, para a distribuição de seus produtos, 

mudando globalmente e comprimindo a percepção da sociedade sobre o espaço-tempo. 

Como fenômeno econômico, a globalização também transformou o comportamento de 

consumo dos cidadãos, em razão dos avanços tecnológicos e do barateamento da 

produção, gerando uma mudança tão profunda que se justificou denominar a sociedade 

como um tipo distinto, a sociedade de consumo, uma vez o ato de consumir foi 

desvinculado da sua ordem originária, a necessidade, e passou a se tornar o próprio 

propósito de existência dos indivíduos. Sendo assim, quando o consumo assume o 

papel-chave que na sociedade anterior era exercida pelo trabalho, pode-se afirmar que 

houve uma transição do consumo em si para o consumismo.  

Ao passo que o consumo visa à satisfação das necessidades, o consumismo está 

relacionado a desejos, que, por sua vez, tendem a ser constantemente estimulados por 

uma lógica vigente que transformou a noção de espaço-tempo justamente para alimentar 

de maneira rápida e intensa o sistema capitalista. Bauman (1999) vai dizer que a 

sociedade de consumo contemporânea é uma sociedade fundamentada em uma cultura 

consumista, em que a necessária redução do tempo é necessariamente alcançada caso os 

consumidores não puderem prestar atenção ou concentrar o desejo por muito tempo em 

qualquer objeto. O autor ainda vai afirmar que a cultura da sociedade de consumo 

envolve, necessariamente, o esquecimento, não o aprendizado. Assim, quando a espera 

é retirada do querer e o querer da espera, a capacidade de consumo dos consumidores 

pode ser multiplicada muito além dos limites estabelecidos por quaisquer necessidades 

naturais ou adquiridas; nesse sentido, a durabilidade física dos objetos não é mais 

exigida, visto que para aumentar a capacidade de consumo dos consumidores, as 

produções começaram a ser arquitetadas para que eles nunca tivessem descanso.   

É importante sublinhar que essa visão capitalística empresarial da obsolescência 

programada fez com que os indivíduos precisassem sempre estar alerta e continuamente 

expostos a novas tentações, num estado de excitação contínua para que vivessem como 

consumidores e não mais como cidadãos. Nota-se, assim, que todo esse cenário criado 

pelas grandes corporações a fim de aumentarem os seus lucros, fez com que as pessoas 

naturalizassem a lógica do consumo pelo consumo e passassem a viver sob essas 

premissas sem se questionarem o quanto esse modelo produtivo e de consumo poderia 

ser prejudicial para o meio ambiente e para a sociedade.  



216 
 

As consequências dessa forma de produção e consumo foram ainda maiores com 

a globalização, pois apesar de esse momento histórico permitir o estreitamento das 

relações internacionais e o intercâmbio cultural, ainda é possível perceber que nem 

todos os países foram globalizados e beneficiados dos efeitos econômicos globais na 

mesma medida. Como resultado desse processo, exclusões regionais, fome, pobreza e 

destruições ambientais passaram a ser os bastidores de uma produção rápida, em larga 

escala e potente, visto que as forças mais agressivas, nesse sentido, foram e continuam 

sendo as empresas transnacionais, uma vez que a influência das organizações 

supranacionais teve por resultado acelerar a exclusão das áreas “fracas” e criar novos 

canais para a alocação de recursos, que foram, pelo menos em parte, retirados do 

controle de vários Estados Nacionais.  

Desse modo, produções que antes eram realizadas em países como Estados 

Unidos e no continente Europeu foram deslocadas para países em desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos, como Bangladesh e Camboja, em que as legislações trabalhistas e 

ambientais são inexistentes ou ineficazes permitindo total exploração e controle desses 

territórios pelas corporações transnacionais. Somado a globalização, se destaca que o 

sistema neoliberal, paradigma econômico e político do nosso tempo, não só possibilita 

como “formaliza” que essas poucas iniciativas particulares controlem a maior parte 

possível da vida social.  Assim, a maior fatia da economia é dominada por empresas 

gigantescas, que querem e esperam que os governos as isentem dos impostos e nada 

façam em benefícios dos interesses não empresarias, especialmente, dos pobres e das 

classes trabalhadoras. O que permite que essas corporações não só aumentem os 

próprios lucros como mantenha na pobreza o restante da sociedade para que cada vez 

mais os trabalhadores tenham que se submeter a condições de trabalho degradantes e 

exploratórias pela falta de oportunidades trabalhistas, em função de um regime que só 

beneficia os grandes empresários.  

Como visto ao longo da pesquisa, a manutenção de uma produção e consumo 

desenfreados pode levar a destruição total de espécies animais, vegetais, além dos 

prejuízos humanos e da possibilidade de falta d’agua em larga escala global, acendendo 

um sinal de alerta não só sobre os hábitos de consumo, como também sobre as formas 

de produção. Esse estilo de vida desigual fez com que o conceito de consumo 

consciente começasse a ser debatido com maior veemência na sociedade, 

principalmente, após o surgimento dos movimentos ambientalistas a partir da década de 

60. Desde então, muitos debates, embates, reuniões, conferências foram realizadas a fim 

de estabelecer novos limites e modos para a produção e consumo. A combinação desses 



217 
 

acontecimentos culminou na convocação da responsabilidade e cooperação dos 

principais atores envolvidos nessa conjuntura, governo, empresas, sociedade civil e o 

consumidor enquanto indivíduo, que passou a ser considerado também como 

corresponsável pelos impactos gerados a partir de suas escolhas de consumo. Nesse 

sentido, se constata que essa tomada de consciência por parte de todos só poderia ser 

alcançada por meio da convergência de papéis e responsabilidades apreendidos pelos 

atores que estão inseridos nesse contexto, que passam a desenvolver um novo formato 

de domínio, bem como novos significados que vão além do ato de consumir menos, 

antes refletem a necessidade de se produzir de maneira diferente e eficiente.  

Apesar de cada um desses atores possuir as suas responsabilidades, como visto, 

principalmente, no capítulo dois, nem todos estão de fato interessados na produção de 

um consumo consciente. Alguns tendem a enxergar a natureza e as novas possibilidades 

de produção e consumo apenas como uma nova estratégia de negócio. Desse jeito, 

muitas empresas continuam produzindo sem precedentes e, ainda, se aproveitam desse 

novo contexto contemporâneo, das novas tendências econômicas, sociais, políticas e 

culturais para se apropriarem do discurso relacionado ao consumo consciente a fim de 

disseminar as mesmas práticas consumistas, e assim agregar valor imaterial às suas 

marcas.  

Desse modo, esse cenário de apropriações no que tange ao consumo consciente, 

se configura como total incoerência, pois não se pode falar em consumo consciente e 

estimular o consumo. Assim como não se pode discursar a respeito da responsabilidade 

social e estar associado a denúncias relacionadas a trabalho escravo, como é o caso da 

Farm. Dessa forma, embora a produção de um consumo mais consciente seja uma 

premissa que envolva diversos atores sociais, inclusive as empresas, as medidas mais 

efetivas e perceptíveis tomadas na sociedade são aquelas que foram iniciadas ou 

impulsionadas por movimentos formados por consumidores conscientes, além dos 

projetos desenvolvidos por Organizações não governamentais como é o caso da Agenda 

2030 da ONU e das ações empreendidas pelo Greenpeace.   

Nessa perspectiva, no decorrer do presente trabalho, foi possível perceber 

momentos onde o poder do consumo consciente aflora e conquista resultados notáveis 

pelo bem da humanidade; enquanto que, em outros, ao sofrer silenciamentos ou 

ressignificações, sua força é contida ou conformada em benefício de interesses 

hegemônicos. Todavia, a potência dos movimentos formados por consumidores 

conscientes não cessa em suas apropriações, visto que o vínculo comunitário próprio de 

um grupo que valoriza o afeto e os modos de ser sociais tende a permanecer, 
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promovendo a reciprocidade comunicacional entre seus indivíduos sem se confinar ou se 

restringir à leitura preferencial midiática. Sendo assim, a dimensão simbólica dos movimentos 

formados por consumidores conscientes, resultado de seu caráter fragmentário e das 

lacunas do percurso, guarda, assim, sua potência latente.   

Fruto da nossa análise, o Movimento Fashion Revolution é um exemplo notável 

de movimento formado por consumidores conscientes no cenário da moda, uma das 

indústrias mais poluente e mais relacionada a casos de escravidão moderna. O Fashion 

Revolution foi criado após um conselho de profissionais de moda se sensibilizarem com 

o desabamento do edifício Rana Plaza, em Bangladesh, no ano de 2013, que causou a 

morte de mais de 1000 trabalhadores da indústria de confecção e deixou mais de 2500 

feridos. Desde então, se percebe que o Movimento tem trabalhado arduamente em prol 

do desenvolvimento de uma moda mais consciente e sustentável, pois eles acreditam 

que a moda seja muito mais que um segmento altamente lucrativo, mas sim um 

instrumento que pode proporcionar uma grande revolução social, ambiental, cultural e 

política. Para tanto, o Fashion Revolution possui alguns objetivos, como conscientizar 

os consumidores, empresas e profissionais da moda sobre os impactos socioambientais 

do setor, celebrar as pessoas por trás das roupas, incentivar a transparência e fomentar a 

sustentabilidade.  

Nesse sentido, a fim de efetivar tais objetivos, o Movimento realiza ao longo do 

ano ações, workshops, discussões e exibições de filmes para envolver os cidadãos nesse 

processo. Além disso, por meio do Fórum Fashion Revolution amplia as discussões 

acadêmicas e incentiva as pesquisas científicas quanto a soluções que possam ser 

eficazes para minimizar ou não gerar impactos negativos ao meio ambiente e à 

sociedade. Ademais, desenvolve anualmente o Índice de Transparência da moda no qual 

detalha publicamente as ações e mecanismos que algumas marcas brasileiras têm 

tomado no que tange ao desenvolvimento de uma moda sustentável, justa e 

representativa. Aliada a toda essa atuação, o Fashion Revolution também é o 

movimento de consumo consciente de moda mais representativo em termos de 

performance e representação nas redes sociotécnicas, só no Instagram são mais de 90 

mil seguidores. Como vivemos em uma sociedade movida pela imagem e pela 

comunicação virtual, a atuação de tal iniciativa no Instagram se tornou o nosso corpus a 

fim de verificarmos na prática se o consumo consciente apenas cria um estilo de vida 

superficial, mas ainda baseado nas crenças de consumo preexistentes ou se detém a 

potência de disputar percepções e sentido no que tange ao ato de consumir.  
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Por intermédio das análises foi possível constatar que o Fashion Revolution 

ocupa um lugar de luta e resistência frente às consequências socioambientais da 

indústria têxtil em diversas regiões do planeta, principalmente, no Brasil, todavia, a sua 

potência não exime as suas falhas. Com a análise dos posts e comentários, foi possível 

perceber que existe por parte do Movimento certa omissão da responsabilização 

empresarial de algumas empresas que tem gerado impacto negativo tanto para a 

sociedade como para o meio ambiente. Um dos casos que ficou mais explícito na 

análise foi a falta de problematização com a morte do modelo Tales Cotta durante o 

SPFW N47 que ocorreu em abril de 2019. Mesmo que a morte do modelo não tenha 

causa direta com os problemas e cobranças que ocorrem nos bastidores das passarelas, 

como um Movimento que luta por uma revolução positiva na moda, cabia ao Fashion 

Revolution iniciar um debate sobre as condições de trabalho dos modelos e as 

exigências para que os mesmos mantenham-se dentro dos estereótipos padrões da 

passarela, que comumente preferem um ideal de beleza em torno do corpo alto, magro e 

branco.  

Sob esse ângulo, se infere que o Movimento Fashion Revolution Brasil se omitiu 

diante dessa problematização, provavelmente, por que o SPFW é uma marca admirada 

pelo Movimento e que de certo modo está abrindo as portas da sua tradicional semana 

de moda para a disseminação de uma moda mais sustentável e democrática. Pelo que 

vimos na pesquisa, de fato o SPFW tem tentado ampliar os debates a respeito da 

produção e consumo de moda mais consciente, todavia, essa “mudança” de 

posicionamento não justifica determinados problemas que ainda ocorrem nos bastidores 

dos desfiles e também não exime que a iniciativa seja criticada por movimentos 

formados por consumidores conscientes. Outro exemplo observado nessa questão da 

omissão na responsabilização empresarial é referente ao post mais curtido e comentado 

da Semana Fashion Revolution 2019, em que o Movimento fala sobre uma pilha de 

resíduos têxtil descartada por apenas uma empresa em apenas uma semana. Na legenda 

da publicação, o Movimento deixa claro que o descarte é um problema mais relacionado 

às falhas da produção que associado ao consumo em si. Contudo, ao final do discurso, o 

Fashion Revolution convoca os consumidores a refletirem sobre tais problemáticas e 

implicitamente, os incentiva a exigirem maior posicionamento das empresas diante das 

consequências socioambientais. Todavia, eles não disponibilizam meios nem as 

informações completas para que os consumidores possam ter uma postura mais ativa 

com relação às empresas que consomem. Logo, é incoerente o Movimento envolver o 

consumidor nesse processo, sem ser totalmente transparente com ele a respeito do 
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cenário que o afeta. Assim, é possível afirmar que falta mais radicalidade para que o 

Movimento Fashion Revolution consiga atingir os seus objetivos, uma vez que não é 

possível romper com a ordem estabelecida sem ser radical. Isto é, não se pode falar e 

buscar a radicalidade nos discursos, quando na prática, mesmo que em algumas 

situações, ainda haja uma “negociação” de informações e sentidos. Em outras palavras, 

embora o Movimento trabalhe com vias possíveis num mundo real e tente gerar uma 

mudança de mentalidade em todos os elos da cadeia produtiva, é preciso que a 

organização social seja mais incisiva e transparente, pelo menos nas postagens 

produzidas no Instagram, visto que a nossa análise se restringiu a essa plataforma.  

Outra questão observada nas análises é que o Movimento Fashion Revolution 

poderia aproveitar melhor a Semana Fashion Revolution em termos de produção de 

postagens para o feed do Instagram. Observou-se ao analisar as duas últimas Semanas 

Fashion Revolution, que basicamente são abordadas as mesmas temáticas e discussões 

todos os anos. Apesar de se justificar a postagem recorrente relacionada ao desabamento 

do edifício Rana Plaza em função da manutenção da memória de uma das maiores 

tragédias relacionadas à indústria da moda, existem outras discussões, novas abordagens 

e questionamentos mais profundos que também são válidos e pertinentes para serem 

disseminadas durante a maior campanha desenvolvida em prol de uma moda mais 

consciente e responsável. Como a proposta do Movimento é formar consumidores 

conscientes focados na educação da moda nacional, é premente que o Fashion 

Revolution reveja as suas estratégias de atuação durante a Semana Fashion Revolution, 

a fim que mais pessoas sejam alcançadas e mais discussões sejam empreendidas na 

sociedade para que os indivíduos, de um modo geral, voltem a se enxergar como 

cidadãos, possuidor de diretos e deveres, e, não apenas como consumidores de uma 

Sociedade de Consumo fundamentada em uma cultura consumista.  

Enfatiza-se ainda que na análise de comentários, um dos comentários chamou a 

atenção por ser uma crítica de uma cidadã referente aos preços das roupas vendidas 

durante a convenção da Semana Fashion Revolution 2018. Percebeu-se que essa crítica 

poderia estar associada a duas questões, uma delas em função de uma falta de 

conhecimento do que vem a ser de fato uma produção responsável, pois as pessoas 

tendem a confundir produção justa e democrática com roupas baratas. E a outra 

possibilidade dessa crítica ter ocorrido, pode estar realmente ligada a alguma 

incoerência cometida por marcas ou estilistas associados ao Movimento. Por isso, é de 

extrema importância que Movimentos como o Fashion Revolution sejam criteriosos 

quanto às parcerias realizadas e às associações efetivadas para que atitudes de terceiros 
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não comprometam a radicalidade e transparência que são exigidas por movimentos que 

lutam por uma transformação e empreendem resistência em um cenário dominado por 

grandes corporações que, normalmente, só visam à acumulação do lucro e à perpetuação 

do poder.  

Apesar de as análises revelarem algumas falhas e até a falta de radicalidade do 

Movimento em algumas situações, não há como negar ou minimizar a força e a potência 

que o Movimento Fashion Revolution possui. O surgimento do projeto coletivo e sua 

expansão, principalmente, por meio da campanha global #quemfezminhasroupas 

corporificam as discordâncias entre duas das Formações Ideológicas mais presentes na 

Sociedade de Consumo Contemporânea, as decorrentes do consumismo e do consumo 

consciente, uma vez que não há como falar em consumo consciente sem retomar todo o 

cenário que fez com que fosse necessário falar em novas formas de produção e 

consumo. Nessa perspectiva, observou-se que os discursos do Movimento claramente se 

opõem aos elementos pré-construídos de uma Sociedade que aprendeu a naturalizar as 

formas de produção e consumo desenfreados. Por meio das suas postagens, pessoas que 

não faziam ideia das consequências socioambientais relacionadas à indústria da moda 

passaram a ter maior noção do contexto em que estão inseridas. Os dados, informações, 

frases e imagens compartilhadas tendem a envolver o internauta na causa do consumo 

consciente. Além disso, a campanha #quemfezminhasroupas reduz a distância existente 

entre aqueles que produzem e os que consomem, trazendo maior senso de proximidade 

e identificação, reforçando os vínculos perdidos entre os seres humanos em função de 

uma produção industrial em larga escala que produz uma moda rápida, “cega” e injusta.  

Notou-se ainda que o Movimento não limita a sua atuação no ambiente virtual 

apenas às publicações no Instagram, eles sempre tentam incentivar os internautas a 

buscarem por mais informações, seja no site ou blog do Fashion Revolution Brasil, seja 

por meio de documentos de pesquisa desenvolvidos pelo próprio Movimento ou por 

meio de outras fontes confiáveis que disseminam informações e pesquisas sobre as 

consequências socioambientais da indústria da moda e soluções viáveis em um contexto 

de revolução social. Percebeu-se também que, por meio das postagens, além de 

cobrarem maior posicionamento das empresas e incentivarem o envolvimento do 

cidadão na causa, eles também tentam instrumentalizar as pessoas, as estimulando a 

consertarem e customizarem as próprias roupas e as ensinando sobre o cuidado no 

momento da lavagem e secagem das peças.  

Desse modo, as estratégias e o posicionamento do Fashion Revolution fazem 

com que o Movimento esteja alinhado às convicções da Publicidade Social de Causa, 
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visto que esse tipo de publicidade busca dar visibilidade às causas oriundas das pressões 

coletivas em benefício dos direitos humanos, da cidadania e da reconfiguração urbana. 

Para tanto, a Publicidade Social, de forma geral, se apropria dos dispositivos 

hegemônicos para reinterpretá-los de forma contra-hegemônica, já que o usuário tende a 

não utilizar tais equipamentos para a reprodução de um discurso dominante, mas, 

sobretudo, para transformar a realidade local, seja por meio de projetos de reafirmação 

identitária ou projetos de resistência. Portanto, constata-se que o Movimento analisado 

apesar de usar os aparatos maquínicos hegemônicos, como a Publicidade Social, utiliza 

tais dispositivos para reforçar ou abrir novos caminhos em um cenário de midiatização 

do cotidiano. Sendo assim, apesar de a mídia, por meio da sua leitura preferencial, tentar 

impor todos os modos de ser e fazer na vida dos indivíduos, os movimentos formados 

pelos consumidores conscientes assim como a própria Publicidade Social são uma 

brecha que têm, na prática, o ambiente virtual como um lugar de atuação e 

potencialização da sua existência.  

Dado o exposto, sublinha-se que a hipótese central do presente trabalho se 

confirma, visto que foi possível perceber que de fato os movimentos de consumo 

conscientes criados e/ou compartilhados por meio do Instagram possuem a potência de 

criar uma subversão do poder hegemônico. Entretanto, não podemos ter uma postura 

ingênua quanto aos discursos do consumo consciente, pois essa nova forma de consumir 

pode ser apropriada pelo sistema capitalista e manter o estilo de vida superficial ainda 

baseado em crenças de consumo preexistentes. Desse modo, ao mesmo tempo em que o 

consumo consciente contribui substancialmente para a formação de consumidores 

conscientes também pode ser usado como estratégia que sirva ao mercado.  

Em outras palavras, se enfatiza que é premente que os movimentos formados 

pelos consumidores conscientes mantenham a cautela quanto aos seus propósitos de 

existência, uma vez que o sistema capitalista tenta se apropriar de toda a forma de 

resistência para enfraquecer o processo de ruptura com a ordem estabelecida. Além 

disso, cabe aos movimentos não só envolver o consumidor nessa causa, como cobrar 

radicalmente da mídia, governos e empresas mudanças de posturas quanto às práticas 

atuais de produção e consumo, visto que uma revolução no consumo só pode se efetivar 

quando todos os atores sociais envolvidos nesse processo cumprirem verdadeiramente 

com os seus deveres políticos, sociais, culturais e econômicos.  

Por fim, fica explícita que todas as problematizações e questões levantadas se 

justificam em função da Agenda 2030 da ONU e não esgotam e nem abordam toda a 

complexidade do debate atual acerca do tema central desse texto que é o consumo 
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consciente. Muito pelo contrário, é necessária a criação de novas linhas de pesquisas 

com o intuito de se investigar a temática sob um enfoque ainda mais questionador, 

evitando-se um viés normativo e prescritivo, a fim de olhar para o objeto de forma ainda 

mais crítica e acurada. Quanto à sociedade, de modo geral, é importante que cada um 

olhe para todos esses acontecimentos com atenção, e busque novas formas de produção, 

consumo e políticas que não só os representem como valorizem a coletividade e o meio 

ambiente, pois a soma de pequenas atitudes pode desencadear uma revolução social.   
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ANEXOS 

ANEXO A – Campanha “Não preciso, mas quero!” da marca de maquiagem Make 

B. de o Boticário, lançada no ano de 2019. 

 

 

Fonte: <http://apenasbrilhe.com/nao-preciso-mas-quero-uma-campanha-e-um-manifesto/>. Acesso em: 

03 jun. 2019.  

 

 

Fonte: <http://www.garotajambo.com/2018/04/make-b-naoprecisomasquero-o-boticario.html>. Acesso 

em: 03 jun. 2019.  
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ANEXO B – A Moda no século XIV.  

 

Fonte: <http://www.beatrix.pro.br/donzela-tecela/moda-na-idade-media/>. Acesso em: 18 jan. 2020. 
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Homens usando gibão (jaqueta curta e estreita unida a calções colantes). Fonte: 

<http://www.beatrix.pro.br/donzela-tecela/moda-na-idade-media/>. Acesso em: 18 jan. 2020.  
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ANEXO C – A Revolução de Coco Chanel na moda na década de 1920.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://www.camidiniz.com.br/tag/moda/page/4/>. Acesso em: 18 jan. 2020. 
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jan. 2020.  
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