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01. No consumo, o ato de comprar está diretamente relacionado à necessidade ou à sobrevivência. Já 

quando se trata de consumismo, essa relação está rompida, ou seja, a pessoa não precisa daquilo que 
está adquirindo. O consumismo está vinculado ao gasto em produtos sem utilidade imediata, 
supérfluos. Esse hábito vem sendo discutido por muitos autores em suas origens e dimensões. Alguns 
estudiosos apontam a importância da publicidade na construção da obsessão pelo ato de comprar. 
Outros autores destacam a vinculação histórica da possibilidade de compra à vida boa, riqueza, saúde. 
Isso quer dizer que ao longo dos anos, pessoas que tinham maior poder de compra eram consideradas 
melhores que pessoas com menor poder de compra. 
 
No caso do consumismo, o menor tempo de utilização dos produtos aumenta a geração de lixo, o que 
pode causar impactos ambientais, sobretudo nos casos do lixo que não é reciclado. 

 
02. A Pegada Ecológica de um país, de uma cidade ou de uma pessoa, corresponde ao tamanho das áreas 

produtivas de terra e de mar, necessárias para gerar produtos, bens e serviços que sustentam 
determinados estilos de vida. Em outras palavras, a Pegada Ecológica é uma forma de traduzir, em 
hectares (ha), a extensão de território que uma pessoa ou toda uma sociedade “utiliza”, em média, 
para se sustentar. 
 
O cálculo é importante, pois demonstra para as pessoas, o modo como o estilo de vida impacto o meio 
ambiente, com maior ou menor alteração nos ecossistemas. 

 
03. Em 2008, ocorreu uma mobilização em 33 países com o objetivo de despertar a consciência das 

pessoas para os problemas ambientais decorrentes de padrões insustentáveis de produção e do 
consumo excessivo. A partir de então, reforçou-se a importância de adotar coletivamente a prática do 
consumo consciente, que consiste na aquisição somente daquilo que é necessário para viver, 
considerando os impactos ambientais e o risco do esgotamento dos recursos naturais. 


