
ENTREVISTA

Consumo, política e
cidadania

Consumir. Esse verbo tem feito cada dia mais parte do cotidiano das pessoas, que
consomem, no mundo todo, de maneira individual e muitas vezes desenfreada. Mas, por outro

lado, tem crescido também a preocupação com o futuro do planeta. E é nesse contexto que
surge, a partir dos anos 90, o fenômeno social chamado “politização do consumo”. 

Para entender o que significa essa expressão e de que forma ela está inserida em nosso
cotidiano, entrevistamos a socióloga Maria de Fátima Ferreira Portilho. Mestre em

Psicossociologia das Comunidades e Ecologia Social pela Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), e doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas

(Unicamp), ela é, atualmente, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ). Autora do livro Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania

(Cortez Editora), Fátima Portilho realiza pesquisas nas áreas de sociologia do consumo,
consumo e meio ambiente, politização do consumo, consumo alimentar,

movimentos sociais, ação coletiva e participação política.
Veja a seguir o que ela falou, por e-mail, à REVISTA DO IDEC

8 entrevista.qxd  7/10/2010  21:14  Page 8



antes as escolhas se baseavam pre-
dominantemente no gosto e nas pre-
ferências individuais e nas restrições
étnicas, religiosas e de classe, hoje há
um processo de construção da res-
ponsabilidade social e individual pe-
las consequências das ações e esco-
lhas cotidianas.

Esse processo, no entanto, é am-
bíguo e multifacetado, e apresenta di-
lemas, desafios e tensões aos consu-
midores, que parecem se ver diante
de uma encruzilhada de valores e
práticas opostos. Mas, apesar disso,
pode ser observado em discursos e
propostas algumas vezes antagônicos,
oriundos de diversos setores sociais
como ONGs, setores estatais, empre-
sas, mídias, movimentos sociais e
pesquisas acadêmicas sobre partici-
pação política e cidadania.

No Brasil, embora pareça ocorrer
de formas bastante diferentes do que
em outros países, podemos citar
como exemplos: 1. a criação de
ONGs voltadas especificamente para
essa temática, como o Instituto Faces
do Brasil, o Instituto Kairós, o Ins-
tituto Akatu para o Consumo Cons-
ciente, e o Instituto para o Consumo
Educativo Sustentável do Pará (Ico-
nes), entre outros; 2. a frequente pu-
blicação de reportagens sobre con-
sumo “sustentável”, “responsável” ou
“consciente” em diversos veículos de
comunicação de massa; 3. a elabo-
ração de programas de Educação
para o Consumo Consciente, tanto na
esfera governamental quanto na em-
presarial e na não governamental
(neste caso, o Idec é um exemplo); 4.
a profusão de sistemas de certificação
e rotulagem; e 5. o fortalecimento de
algumas propostas e movimentos
sociais – como economia solidária,
agricultura orgânica, comércio justo
e slow food, entre outros – que pres-
supõem a existência e a ação de “con-
sumidores conscientes”.

Preciso frisar, no entanto, que para

Idec: Você fala, em muitos de
seus artigos, em “politização do
consumo”. O que significa exata-
mente essa expressão? 

Fátima Portilho: Uso a expressão
para me referir a um fenômeno social
que tem sido observado em inúmeras
sociedades, particularmente do fim da
década de 90 em diante. Trata-se de
um processo pelo qual muitas pessoas
passam a perceber o consumo como
sendo um momento político, ou seja,
que as escolhas e práticas de consumo
são também políticas. Assim, passam
a usá-lo como forma de tentar re-
solver os problemas coletivos e de
comunicar seus valores.

O consumo político pode ser com-
preendido, então, como um novo
tipo de ativismo, fundamental para a
renovação da ação e do escopo da
política nas sociedades contempo-
râneas, nas quais se observa certo
desgaste das formas convencionais
de fazer política e certa descrença
com partidos, sindicatos e movimen-
tos sociais. 

Tal processo é fruto da reaproxi-
mação dos valores cívicos com a cul-
tura de consumo, até então colocados
em lados opostos, como se a cultura
de consumo nos levasse, invariavel-
mente, a ações impulsivas e superfi-
ciais, totalmente restritas à esfera pri-
vada. Nos anos recentes, ao contrário,
temos observado uma redução das
fronteiras entre consumo e cidadania,
cujo melhor símbolo é o uso do
vocábulo consumidor-cidadão. As-
sim, os significados do consumo vêm
se transformando. Se antes ele era
considerado um ato essencialmente
privado, hoje observamos uma re-
dução das fronteiras entre as esferas
privada e pública. Preocupações cole-
tivas relacionadas a ética, sustentabi-
lidade, saúde e valorização da origem
dos produtos e da forma como foram
produzidos parecem presentes no
momento “privado” das compras. Se
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Não defendo nem
condeno as propostas

de ‘politização do
consumo’, mas me
dedico a entender

como esse fenômeno
tem sido produzido

e interpretado
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mim isso é objeto de pesquisa, ou
seja, não defendo nem condeno as
propostas de “politização do con-
sumo”, mas me dedico a entender
como esse fenômeno tem sido pro-
duzido e interpretado, tanto pelos
consumidores comuns, não engaja-
dos em movimentos institucionaliza-
dos, quanto por aqueles ligados a
ONGs e movimentos de defesa dos
direitos do consumidor. 

Idec: Os movimentos institucio-
nalizados estão condenados? 

FP: O consumo político não diz
respeito apenas aos consumidores
engajados em movimentos sociais
institucionalizados. Não excluo, de
maneira nenhuma, o engajamento
em movimentos sociais voltados para
o consumo “responsável” ou “cons-
ciente” como forma de consumo
político. Mas penso ser importante
deixar claro que a novidade parece
ser justamente a possibilidade de
ampliação das formas de ação políti-
ca que vão além daquelas empreendi-
das de forma coletiva, organizada e
institucionalizada.

Então, não acho, de forma alguma,
que os movimentos institucionaliza-
dos estejam condenados, mas que a
participação nesses movimentos pode
estar sendo substituída ou comple-
mentada por outras formas de parti-
cipação não organizadas, mais difusas
e, por isso, mais difíceis de com-
preender. Mas isso deve ser investiga-
do para sabermos se está acontecendo
uma convergência (e como ela se dá)
ou, ao contrário, um distanciamen-
to entre o consumidor organizado e
atuante em ONGs e aqueles que pre-
ferem atuar por meio das escolhas
cotidianas de consumo. 

Idec: Um aspecto central do
chamado consumo político é o pa-
pel de alguns valores sociais (soli-
dariedade, responsabilidade, cida-
dania) – e não apenas a utilidade
imediata de um produto ou serviço
– no ato de consumo individual.

Mas outros, totalmente opostos, co-
mo competição, hedonismo, rique-
za, individualismo, estão cada dia
mais presentes na publicidade, por
exemplo. Como esses dois aspectos
tão diferentes convivem no ima-
ginário do consumidor de hoje? 

FP: Aos poucos, os consumidores
precisam assumir um papel mais pro-
tagonista. Isso, no entanto, traz ten-
sões, dilemas e dúvidas, além de uma
competição entre valores diferentes.
Não acho que seja a propaganda que
produz essa tensão, já que ela é pró-
pria do campo do consumo: os bens
escolhidos e consumidos são usados
para cumprir diversas funções sociais,
como distinção social, construção e
fortalecimento de identidades e de
laços sociais, entre outras. 

Idec: Você mesma reconhece a
dificuldade cada vez maior de o
consumidor se sentir e de estar
bem informado frente aos riscos e
escândalos alimentares, por exem-
plo. Mesmo assim, é possível que
a prática do consumo seja uma
ação política? 

FP: O consumo como forma de
participação e ação política apresenta
inúmeras dificuldades e limites, mas
também algumas possibilidades. É
preciso analisar as diferentes formas
com que os consumidores têm rece-
bido e lidado com campanhas, estí-
mulos e cobranças para que incor-
porem a dimensão ética, social e
ambiental na vida cotidiana. 

Idec: É possível (e seria justo?)
esperar que mais de 30 milhões de
brasileiros que podem pela pri-
meira vez ter acesso a bens e ser-
viços condicionem seu consumo a
questões como sustentabilidade,
responsabilidade social e preserva-
ção ambiental? 

FP: Essa talvez seja uma das
questões mais importantes a se pes-
quisar: como esses novos ingres-
santes na “sociedade de consumo”
vão lidar com o acesso à cidadania,

representado pelo acesso à riqueza
produzida? E como vão incorporar a
dimensão ética, social e ambiental na
vida cotidiana e participar, assim, da
vida coletiva? 

Idec: Há no mundo registros re-
centes de boicotes (ou do que você
chama de buycotts)? 

FP: Dentre as práticas de consumo
político, podemos apontar as ações
de boicote (negação da compra por
motivos políticos e ideológicos) e as
de buycott (assim chamadas pelos
movimentos sociais europeus e ame-
ricanos), que se referem à opção
consciente por produtos e serviços
percebidos como social e ambiental-
mente responsáveis.

Sim, existem diversos exemplos no
mundo de casos bem sucedidos de
boicotes e buycotts. Temos alguns tam-
bém no Brasil, como, por exemplo, a
campanha Por um Brasil Livre de
Transgênicos, lançada há alguns anos
por instituições como o Idec, o Green-
peace e a AS-PTA [Assessoria e Serviços
a Projetos em Agricultura Alternativa],
que divulgava e estimulava o boicote a
produtos que continham transgênicos.

Além disso, é necessário citar tam-
bém outras práticas, como a criação
de cooperativas de consumo, com-
pras coletivas e a racionalização no
uso doméstico de bens e serviços co-
mo água, energia, automóvel etc.

Idec: Movimentos que incenti-
vam a redução do consumo ou até
mesmo o não consumo, como o
Buy Notthing Day, no qual as pes-
soas deveriam esquecer a carteira
em casa e não comprar nada, são
eficientes? 

FP: Não é possível afirmar sem pes-
quisas empíricas, mas acho importante
considerar a existência de tais movi-
mentos e campanhas e levá-los a sério,
ou seja, saber que de um lado existem
pessoas que propõem ações alternati-
vas e inovadoras, e, de outro, pessoas
que se engajam nessas campanhas,
percebendo-as como eficientes.
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