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Atualmente vivemos em uma sociedade pautada e focada no
Consumo. 

É a Sociedade do Consumo.

Nome:                                              Ano:                                   Data:

Consumo 
ou 

Consumismo?

Introdução

O desenvolvimento
econômico e social se dá

pelo aumento do 
 consumo, resultando em
lucros para as empresas,

gerando empregos e
aumento de renda. Os

consumidores, graças a
esse aumento de renda

têm condições de
aumentar o seu

consumo, alimentando o
ciclo.

Como funciona
a sociedade do

consumo

E a fe
licida

de!
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E leva ao consumismo.

Consumo ou Consumismo?

É a utilização ou aquisição
de bens e serviços para

satisfação de
necessidades ou

interesses individuais ou
de uma população (ex.:
sociedade de consumo).
Essas necessidades se

referem aos bens e
serviços que  atendam a

sua sobrevivência.

O que é
consumo:

O consumo trouxe respeito e dignidade ao indivíduo, uma
vez que com o seu poder de compra teve acesso a uma

melhor qualidade de vida e a busca por igualdade.

Porém também
condicionou o poder de

compra ao caminho
para a felicidade. 

Além disso, o sucesso e
a valorização do

indivíduo se mede por
esse poder de compra.

O comportamento desse
consumo é que vai

demonstrar a qual grupo
social ou cultural a pessoa

se insere. 

O consumo também leva a exclusão
social, caso não se consiga manter o

mesmo padrão de consumo de seus pares.

Revela a pobreza e
as desigualdades

sociais e
economicas.

Para ser considerado cidadão é
necessário participar ativamente do

mercado de
consumo.
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Consumo ou Consumismo?

Hábito ou ação de
consumir muito, em geral

sem necessidade.
É o consumo, desenfreado,
contumaz e compulsivo  de

desejos (produtos  ou
serviços supérfluos), de
natureza psicológica e

longe de serem
considerados para

sobrevivência ou para o
sustento da vida. 

O que é
consumismo:

Esses produtos e serviços logo
ficam obsoletos, uma vez que
somos bombardeados 
com novos 
lançamentos, 
produtos 
aparentemente 
melhores que a 
versão anterior, 
novidades
imperdíveis. Não importa 
o motivo, sempre haverá um que te
faça acreditar que para conquistar
a felicidade deve continuar a
consumir mesmo que o anterior
ainda lhe satisfaça e esteja
funcionando.

Uma vez que a sociedade esta centrada no consumo, a lógica que se
instalou é de que quanto maior for o consumo melhor será para a

economia e sociedade; e mais felizes seremos. Mas isto nos levou a uma
armadilha: o consumismo

Consumismo

Assim somos constantemente estimulados a consumir,
afinal ele traz felicidade, acreditamos que o bem-

estar está atrelado ao consumo! Será?

É por isso que somos despertados sempre por
um novo sentimento de

insatisfação tão logo nosso desejo anterior seja
satisfeito, pois assim somos

impulsionados a entrar novamente no processo
em busca da felicidade. 
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Desta forma somos levados a:
consumir cada vez mais.

E assim o consumismo se instaura.
E todos os seu malefícios, como o

endividamento.

Consumo ou Consumismo?

Como o consumo é fundamentado na busca pela
felicidade, é preciso que os

objetos capazes de proporcionar felicidade aos
indivíduos sejam constantemente

renovados, substituídos por novos.

Você se considera
um consumista?

 consumo = necessidade ou compras planejadas;
consumismo = desejo ou compras feitas de

forma desenfreada

uma geladeira ligada na tomada;
a água que sai do chuveiro;
o sorvete que você toma no shopping;
o pacote de dados de internet ou celular;
a folha de papel que você rasurou e jogou fora;
a manicure ou o barbeiro;
a água do bebedouro;
o caminhão que retira o teu lixo.

Fazemos muitas coisas que nem notamos mas é consumo:

A) Responda o
questionário a seguir e
descubra a sua relação

com o consumo.
Quiz



Escolha a alternativa que mais se aproxima do que você faria.

1) Quando você recebe um dinheiro extra, que não
esperava o que você faz?

( a ) Coloca todo o valor na carteira/pega o cartão do banco e vai ao
shopping comprar aquilo que estava de olho há um tempo.
( b ) Guarda uma parte/coloca outra na aplicação e sai com o dinheiro
contado/valor exato e vai para as compras;
( c ) Separa o valor para pagamento das dívidas e pensa o que vai fazer
com o resto/dá uma olhada nos seus sonhos e vê o que pode fazer.

2) Passados 15 dias do dia que recebeu o valor extra,
você:

( a ) Leva um susto ao descobrir que o dinheiro acabou e tenta lembrar
onde gastou.
( b ) Não deve mas também não tem dinheiro guardado.
( c ) Conseguiu guardar uma parte do dinheiro e também conseguiu
comprar o que estava precisando conforme o planejado.

3) Você vai ao shopping com os amigos, eles entram em
uma loja, você:

( a ) Não resiste e acaba comprando algo.
( b ) Vê algo que gosta, pensa bem, sabe que tem o dinheiro e compra
( c ) Vê algo que gosta, sabe que não precisa, tem o dinheiro, se controla
e NÃO compra.

4) Você encontra uma mochila/bolsa incrível em uma loja,
sabe que está precisando, mas está muito caro, você:

( a ) Compra e fica sem dinheiro até o fim do mês/gastou todo o limite do
cartão de crédito.
( b ) Procura por outra mochila/bolsa mais barata.
( c ) Respira fundo, volta para casa e começa um planejamento
 para comprar mais tarde
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Consumo ou Consumismo?



Some quantas vezes marcou a letra A
Some quantas vezes marcou a letra B
Some quantas vezes marcou a letra C

Marque a letra que somou mais vezes

5) Como você paga as compras mensais do supermercado?

( a ) Vai várias vezes ao mês, compra o que está precisando naquele
momento e parcela.
( b ) Vai uma vez ao mês, compra o que sente vontade. paga no cartão de
crédito porque sabe que o dinheiro não vai dar até o fim do mês.
( c ) Você vai uma vez ao mês, com a lista do supermercado, porém
substitui itens se achar algo em promoção. Paga no cartão de crédito,
enquanto a fatura do cartão não chega, deixa o dinheiro rendendo. 

FINAL

B) Pesquise estilos de vida de 3 personalidades com o mesmo
perfil/profissão, pincipalmente em relação ao nível social e
econômico, trajetória de vida, carreira profissional. Tente identificar
a relação dela com o consumo.

(Sugestão: alguém que ficou rico ganhando na loteria, ex-BBB, 
 celebridade que já nasceu rica, esportista famoso, perfil de viajante nas
redes sociais, pessoa religiosa, jornalista, político ou cantor.
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Consumo ou Consumismo?
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Agora compare os estilos de vida de cada um. Há um padrão? Tente
identificar se existe uma relação entre estilo de vida e nível de poder
de consumo. É possível dizer que são consumistas? Ou consomem de
forma responsável?

Consumo ou Consumismo?



a) compra de forma planejada;
b) compra por impulso ou compulsiva;
c) se organizar para ir as compras;
d) comprar sem necessidade;
e) compra exagerada;
f) aquele consumo que deixa a conta no banco extremamente negativa;
g) constantemente endividado;
h) os desejos de consumo servem para atingir a felicidade;
i) só compra produto em promoção se realmente precisar dele;
j) as decisões de consumo não são influenciadas por terceiros;
k) compras servem para suprir uma carência;
l) compra por hábito;
m) compra depois de fazer pesquisa de preço;
n) compra influenciado pela publicidade;
o) sair para comprar é um programa;
p) o assunto principal em conversas é sobre grife, marcas, últimos
lançamentos e novidades que não pode ficar sem;
q) demonstra afeto dando presente de marca;
r) sabe quando pode comprar um desejo;
s) verifica o custo x benefício;

Consumo ou Consumismo?

C) Tente identificar se as frases abaixo são referente ao CONSUMO
RESPONSÁVEL ou CONSUMISMO.

Apesar de sermos influenciados a acreditar que a felicidade está
atrelada ao nosso consumo, devemos ter consciência de qual é o
nosso limite de consumo para manter um vida financeira
equilibrada. Esse equilíbrio traz a felicidade que tanto almejamos.
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Consumo ou Consumismo?

Também é imprescindível compreender que a felicidade não
precisa estar condicionada ao consumo, ou ao nível de nossas
posses.
A dependência da felicidade com o consumo, só traz ansiedade,
depressão, frustações e endividamento.
O consumo deve ser feito de forma responsável.

D) Discussão / Reflexão em grupo
1) É benéfico que o nosso poder de compra dita a 
qual grupo social pertencemos?
2) Quais são os impactos negativos na sociedade e nas nossas vidas,
quando condicionamos o consumo à felicidade?
3) Qual deveria ser o papel do consumo nas nossa vidas?
4) O que o consumo e consumismo têm a ver com Educação Financeira?
5) Em sua casa ou na sua mochila há muitas coisas, como roupa, tênis,
jogos, canetas que nunca usou? Como se sente em relação a isto?



Fontes:
Curso FGV de Educação Financeira: Curso 5 - Como Gastar Conscientemente

BCB – Curso de Formação de multiplicadores da Série "Eu e meu dinheiro" 

BC – GFP - Curso Gestão de Finanças Pessoais - Capítulo 3 – Crédito e
Endividamento e Capítulo 4 – Consumo Planejado e Consciente

Caderno Temático – O Consumo Consciente do Dinheiro e do Crédito /
Textos de Barcat, George; Belinky, Aron; Mattar, Helio. São Paulo: Instituto
Akatu, 2006

MEIRA, Eliziany Rodrigues - Superendividamento na sociedade de Consumo:
Um estudo sobre o Núcleo de Tratamento de dívidas de Cariacica/ES -
Faculdade de Direito de Vitória - Curso de Mestre em Direito; em:
http://191.252.194.60:8080/bitstream/fdv/255/1/ELIZIANY%20RODRIGUES%20M
EIRA.pdf, 16.09.2020 

Mundo Educação: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/o-capitalismo-
sociedade-consumo.htm

SERASA: https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/blog/diferenca-entre-
consumismo-e-consumo/

PROCON: https://procon.pb.gov.br/noticias/consumo-x-consumismo-voce-
sabe-a-diferenca-as-motivacoes

"consumo": Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2021,
https://dicionario.priberam.org/consumo [consultado em 16-11-2022].

"consumismo", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-
2021, https://dicionario.priberam.org/consumismo [consultado em 16-11-2022]
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https://dicionario.priberam.org/consumismo


Gabarito:
Questão A)
Maioria das respostas a) = a pessoa é considerada gastadora/consumista.
Maioria das respostas b) = está no caminho para ser um consumidor
responsável, mais ainda tem comportamentos para melhorar.
Maioria das respostas c) = o consumo é de forma responsável e consegue
investir para o futuro.
Questão B)
O objetivo desta atividade é de demonstrar que não é a sua história, nem
sua profissão e nem ter muito dinheiro que determina se uma pessoa é
consumista ou não. 
Exemplo: Gisele Bündchen, modelo, possui engajamento sustentável, em
seu aniversário de 40 anos pediu doações para conseguir plantar 40 mil
árvores, não incentiva o consumo, vivem sem ostentar, tem grande conexão
com a natureza. Kim Kardashian, celebridade famosa por incentivar o
consumismo, é uma "máquina de fazer dinheiro", sabe usar o marketing a
seu favor, porém raramente usa de sua influência para alguma causa, e
também condiciona a felicidade ao poder de consumo. Angelina Jolie, atriz e
ativista humanitária principalmente na questão de refugiados e direitos
humanos. Impôs "regras" aos filhos para não serem consumistas.

Consumo ou Consumismo?

Professor:

Objetivo: Compreender que vivemos em uma Sociedade de Consumo e
quais são seus pontos positivos e negativos; Entender como o consumo
se relaciona com nossa vida; Assimilar o que é Consumismo;
Diferenciar Consumo de Consumismo; Identificar pelas nossas ações se
somos ou não consumistas; Entender a importância de adotar um
consumo responsável.

Algumas habilidades segundo a BNCC:  
Ensino Fundamental: Geografia (EF04GE08; EF05GE02, EF09GE11); História
(EF05HI09); 
Ensino Médio: Redação; Sociologia e Filosofia (EM13CHS304);
Empreendedorismo (EM13CHS502, EM13CHS504); Ciências Humanas e
Sociais (EM13CHS303); Outras habilidades (EF12LP05, EF05GE02).
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Consumo ou Consumismo?

segregamento social: ocorre quando por falta de condições financeiras
ou queda no poder aquisitivo faz com que a família não consiga mais
conviver no mesmo círculo social ou nem conseguir fazer parte de
determinado grupo social com poder financeiro maior.
endividamento: ocorrer devido ao consumo maior do que as condições
permitem para aparentar um status maior do que a realidade e assim
entrar ou se manter em um grupo social de maior poder aquisitivo.
dinheiro mais importante do que valores e ética: ocorre quando para
pertencer a um determinado grupo não importa quem você é e sim
quanto você tem. 

Questão C)
Frases ligadas ao consumo responsável: a), c), i), j) m), r) e s);
Frases ligadas ao consumismo: b), d), e) f), g), h), k), l), n), o), p) e q).
Questão D) 
1) alguns pontos negativos: 

2) o nosso "eu", quem somos, as amizades, as relações pessoais e familiares
são substituídas por objetos e posses. Perdemos a nossa identidade.
Ansiedade, estresse. E uma sociedade endividada, que em grande escala
impacta no bem estar econômico de toda uma região.
3) O consumo deve ocorrer, afinal é o que nos sustenta, mesmo que
indiretamente. Porém não devemos ser escravos dele, e sim o consumo
deve ser um coadjuvante, usado com consciência e responsabilidade, ciente
de nossa capacidade financeira. Deve ser usado de forma inteligente para
não comprometer a aposentadoria e nem a reserva de emergência. O
consumo tem como objetivo contribuir para uma vida melhor, tanto da
família, como da sociedade e do meio ambiente.
4) Vimos que o consumismo traz endividamento, também vimos que
devemos consumir de forma responsável de acordo com nossa situação
financeira. E para saber lidar com todas essas armadilhas que envolvem o
consumo e consumismo, é a Educação Financeira que vai mostrar quais as
ferramentas, qual conhecimento, quais atitudes devemos tomar para não
sucumbir financeiramente.
5) Ter em casa ou na mochila coisas que nunca foram usados é um
indicativo de consumismo, compras por impulso e/ou má planejamento,
não necessárias. 
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Material de apoio e aprofundamento ao conteúdo:
Precisamos falar sobre consumo. Ensinando e Aprendendo
https://cademeutesouro.com/2022/09/21/precisamos-falar-sobre-consumo-
ensinando-e-aprendendo-ef/ 
Dinheiro compra tudo? O que ele não deveria comprar?
http://cademeutesouro.com/2022/09/15/dinheiro-compra-tudo-o-que-ele-nao-
deveria-comprar/
Conheça o método Necessidade versus Desejo.
http://cademeutesouro.com/2022/09/13/conheca-o-metodo-necessidade-versus-
desejo/
Você sabe o que é Oniomania?
http://cademeutesouro.com/2022/02/16/voce-sabe-o-que-e-oniomania/
Porque somos tão endividados?
http://cademeutesouro.com/2022/02/08/porque-somos-tao-endividados/
O consumo consciente assumindo o lugar do consumo. Para onde vai o consumo I.
http://cademeutesouro.com/2021/09/16/o-consumo-consciente-assumindo-o-
lugar-do-consumismo-para-onde-vai-o-consumo-i/
Aplique esse quiz e descubra se é um consumidor consciente, consumista ou
financeiramente educado.
http://cademeutesouro.com/2021/07/31/aplique-esse-quiz-e-descubra-se-e-um-
consumidor-consciente-consumista-ou-financeiramente-educado/
Eu preciso ou eu quero. Objetivos financeiros III
https://cademeutesouro.com/2021/05/24/eu-preciso-ou-eu-quero-objetivos-
financeiros-iii/
O dinheiro traz felicidade?
http://cademeutesouro.com/2020/10/07/o-dinheiro-traz-felicidade/
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Consumo ou Consumismo?

CONTRIBUA COM
QUALQUER VALOR

C H A V E  P I X
6 9 9 4 4 1 3 7 - 8 7 2 A - 4 4 1 A -

8 7 6 D - 0 B F 0 0 1 4 8 0 1 5 0

Este material é gratuito.
Apoie nossa imparcialidade e gratuidade de conteúdo e

material didático assim como do nosso processo criativo.
Faça uma doação única e contribua para a continuidade do

nosso trabalho.
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