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RESUMO 
 
O objetivo geral deste estudo foi discorrer sobre a influência dos meios de comunicações sobre os 
jovens que cursam o Ensino Médio, ao consumismo por meio do modismo praticado pela mídia. 
Realizou-se uma revisão bibliográfica de forma descritiva e qualitativa. De modo geral, este 
estudo permitiu compreender que o modismo e a mídia podem influenciar expressivamente o 
consumismo nas pessoas inseridas em qualquer parte da sociedade, especialmente os jovens que 
encontram-se mais predispostas a passar por grandes mudanças. Deste modo, a escola pode ser 
um ambiente de orientação e debate sobre esta problemática, de maneira a produzir, orientar e 
discutir propostas de conscientização sobre a relação do consumo exagerado e os efeitos 
bastante comentados modernamente no mundo inteiro. Conclui-se que a mídia pode influenciar 
o consumismo exagerado, e os jovens do Ensino Médio podem representar um consumista que 
ocasiona impactos ambientais. Acredita-se que estes jovens possam ser preparados para 
auxiliarem a sensibilizar a sociedade para um consumo consciente de sobremodo a proteger o 
meio ambiente das mazelas do consumismo moderno.  
 
Palavra-chave: Meio ambiente. Mídia. Jovens. Ensino médio. Consumo. 
 
ABSTRACT 
 
The aim of this study was to address the issue of media influence young people who attend 
secondary school, consumption tax through the hype in the media. We conducted a literature 
review of descriptive and qualitative. Overall, this study allowed us to understand the hype and 
media can significantly influence consumerism on individuals in any part of society, especially 
the youth who are more tending to undergo major changes. Thus, the school environment can be 
a guidance and debate on this issue, in order to produce, direct and discuss proposals for 
awareness of the relationship between excessive consumption and the effects quite modernly 
Commented worldwide. We conclude that the media may influence over-consumption, and young 
high school students may represent an audience that not only contribute to this consumption 
which causes environmental impacts , but especially these young people can be prepared enough 
to help raise awareness society for conscious consumption greatly protect the environment of the 
ills of modern consumerism . 
 
Keyword: Environment. Media. Young. School. Consumption. 
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1.  Introdução 

 
O presente trabalho buscou compreender a influência da mídia no consumo exagerado 

dos jovens. A mídia é considerada um meio de comunicação em massa importante, por utilizar 
diferentes tecnologias que despertam para o consumo.  

Junto a isso, conta-se com modismo que expressa à tendência de comprar, consumir, 
agir, falar e ser como todos estão sendo no momento, envolvendo não apenas as pessoas mais 
velhas, mas, sobretudo jovens. No caso deste trabalho, os estudantes do Ensino Médio, há um 
maior consumo, diga-se, consumismo, realidade que pode causar, grandes impactos 
ambientais já que o consumo envolve a larga utilização de matéria prima, energia e, por fim, 
gera, resíduos. 

Justificou-se a elaboração deste trabalho para perceber os impactos ambientais 
causados pelo resultado consumismo, por perceber que o conhecimento acerca do tema pode 
trazer melhorias na qualidade de vida das pessoas, podendo acabar ou diminuir  o excesso na 
extração de matérias primas e seus derivados e consequentemente diminuir quantidade de 
resíduos gerados pela população. Observa-se, ainda, que pessoas orientadas sobre o 
consumismo, são menos influenciadas pela mídia e pelo modismo.  

Percebe-se que, atitudes práticas e conscientes por parte de profissionais da educação 
podem influenciar os alunos de forma muito positiva, e a instituição escolar é um ambiente 
propicio para debates e difusão de informações. Outra justificativa é por perceber que é 
relevante considerar que existem dificuldades para aplicar práticas ambientalmente corretas 
entre os jovens e, neste momento as dificuldades sofridas pelo planeta são se evidentes, além 
de tudo, este é um tema pouco discutido nos meios de comunicação. 

O objetivo geral deste estudo foi discorrer sobre a influência dos meios de 
comunicação na indução dos jovens do ensino médio, ao consumo por meio do modismo 
imposto pela mídia. 

O presente trabalho foi realizado por meio de revisão bibliográfica de forma descritiva 
e qualitativa, buscando fontes em livros, artigos científicos, monografias, dissertação, teses, 
revistas, etc., tais fontes foram adquiridas por meio de empréstimos em bibliotecas e/ou 
compradas, bancos de dados em sites da internet como o Scielo, Bireme, Lilacs, Google. 
Utilizando-se as seguintes palavras-chaves: consumismo, modismo, mídia, educação 
ambiental 
 

2. História do Cosumismo 
 
 O surgimento do consumismo enquanto comportamento coletivo pode estar associado 
ao processo de industrialização em grande escala, aliado à Revolução Industrial. Visto que os 
compradores eram estimulados a se relacionarem com os artefatos de uma forma 
diferenciada daquela vivenciada até então, deveriam se comportar como se fosse possível 
conseguir acompanhar a produção crescente de mercadorias, trocando objetos antigos por 
novos (OLIVEIRA; TOMAZETTI, 2012). 
 A influência da motivação consumista não reside no acordo entre vendedor e 
comprador, em que ambos se comportam como se as mercadorias pudessem ser trocadas uma 
pela outra com frequência e consumidas. O que ocorreu no mundo moderno foi uma queda da 
cultura dos sentimentos e a legitimação de uma nova cultura ou nova moral, em outras 
palavras, a moral das sensações (COSTA, 2005). 
 A expressão consumo denota o resumo do tempo de uso das mercadorias. Em outras 
palavras, os compradores não poderiam mais notar os seus bens como duráveis.  Assim, ter-
se-ia passado da existência do que se titula de “homo faber”, o homem que cuida da produção 
de objetos para tornar o mundo mais rico, bens que devem ser adquiridos pela sua serventia e 
solidez cultural. Para o animal laborans, aquele que considera os objetos como descartáveis, 
pode se relacionar com eles, assim como se relaciona com os alimentos, consumindo-os sem 
parar. Essa transformação não é difícil de ser notada, pois nossos ancestrais adquiriam 
objetos para o enriquecimento da vida familiar, tanto para o conforto,quanto para a melhoria 



Virtua34 – Revista Científica da Escola Superior de Negócios v.2, n.1, 2017 

50  

 

de necessidades básicas. Eles não eram avaliados como descartáveis ou substituíveis, assim 
como, pode-se adquiri-los em larga escala na atualidade (ARENDT, 2005 apud OLIVEIRA; 
TOMAZETTI, 2012). 
 Ao analisar a história do homem ocidental, observa-se que nem sempre os valores 
eleitos atualmente como prioridade foram avaliados relevantes em séculos anteriores.  Na 
Idade Média, por exemplo, o padrão de ascensão pessoal passava pela repulsa do corpo e suas 
sensações e pela procura do desenvolvimento da alma mediante renúncia, boas obras, 
continuação e reverência às leis de Deus. Diferentemente do que acontece em dias 
contemporâneos, há cerca de um século, nas sociedades burguesas, nem se concebia que uma 
pessoa pudesse ser valorizada moralmente por praticar atividade física diária em uma 
academia de ginástica ou correr disciplinadamente em algum parque da cidade. De outra 
maneira, os critérios individuais que apresentavam valorização à identidade da pessoa eram 
proporcionados pela sua participação na vida social, seus atributos intelectuais, sua decência e 
caráter, sua efervescência religiosa (COSTA, 2005). 

Há uma contradição nas sociedades vinculadas ao ato do consumismo em massa, que 
se conclui em haver, por um lado, um conexo despertar para a questão ambiental e, por outro, 
um acréscimo no consumo de energia e recursos exauríveis, sendo que essa contradição 
significa um desenvolvimento do consumo de bens no interior dessas sociedades, como ainda 
a incompreensão do caráter do problema ambiental. (COSTA, 2005). 

Sachs (2002) sugere que o que se considera sustentável nas atividades financeiras 
possui três dimensões. A primeira é sobre a viabilidade econômica, ou seja, se o objeto é 
viável, simples para ser obtido e, em que medida a atividade se constitui ao longo do tempo, a 
partir do êxito em alcançar seus próprios objetivos, como a compra de diferentes objetos.  
Arruda (1999), aponta que segundo, a relação comercial includente, que agencia um equilíbrio 
social e um trabalho mais íntegro, e em qual se enfatiza a alteridade presente na relação entre 
consumidor e fabricante; terceiro, a responsabilidade socioambiental como princípio e valor 
na atividade produtiva.  

Enquanto segundo Freire (2007), deve-se analisar relevante que o ato pedagógico 
tenha o objetivo de problematizar o contexto socioambiental em que se acha a sociedade, e 
para ele são progressos epistemológicos, no mesmo sentido a educação popular.  

Vilela (2001) garante que a identificação com a proposta é um fato que define muito a 
participação de grande parte dos consumidores, que esperam ser esta uma condição para a 
sustentabilidade da ação coletiva, como também a manutenção de vínculos sociais de sintonia 
entre consumidores e fabricantes daí procedentes. A reciprocidade refere-se ao princípio da 
correspondência da dádiva, do dom e do contra-dom, isto é, à ideia de fazer ao outro o que se 
perspectiva que realizam a si. 

Conforme apresentam Vilela (2001) e Mance (2008), o relacionamento, deste modo, 
fundamenta-se em uma corresponsabilidade a respeito da atividade, o que é promulgado pela 
coordenação do trabalho voluntário segundo a coerência da dádiva. 

Para Bordenave (1983), estes vínculos são próprios de atividades de natureza  
solidária, em que a participação eficaz dos objetos é expressiva. Conforme o mesmo autor, 
nesta forma de participação, nota-se um grau elevado de democratização dos processos. Essa 
é a natureza a autogestão exercida pelo grupo. As relações sociais coligadas são 
essencialmente diferentes das até então historiadas no consumismo massificado, sendo esta 
uma prática econômica distinguida, na maior parte das vezes, pela completa alienação, no 
tocante aos processos produtivos e às implicações socioambientais intrínsecos ao consumo. O 
consumo massificado tende, deste modo, a gerar alienação do processo produtivo e comercial 
de tal local. 

Costa (2005), ainda acrescenta que, admitir que se consumem objetos seja a mesma 
coisa que admitir que é preciso reduzir seu tempo de uso e definir um prazo de validade muito 
curto, deste modo, de uma forma que os faça ter um ciclo muito instantâneo de participação 
em nossas vidas.  

No entanto, o mais lesivo para a cultura teria sido a troca do princípio da utilidade pelo 
princípio da felicidade própria. E, deste modo, os objetos culturais do passado eram relevantes 
em razão de terem utilidade (ARENDT, 2005 apud OLIVEIRA;  TOMAZETTI, 2012). 
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Bauman (2008 apud OLIVEIRA;  TOMAZETTI, 2012, p. 1) ressalta: 
 

Numa sociedade de consumidores, todos os laços e vínculos devem 
seguir o padrão da relação entre o comprador e as mercadorias que 
ele adquire: das mercadorias não se espera que abusem da 
hospitalidade, e elas devem deixar o palco da vida no momento em 
que comecem a perturbá-lo em vez de adorná-lo; dos compradores 
não se espera - nem estão eles dispostos a isso - que jurem fidelidade 
eterna às aquisições que trazem para casa ou que lhes concedam 
direito de residência permanente. As relações do tipo consumista são, 
desde o começo, "até segunda ordem". 

 
Para Costa (2005), agora os objetos são relevantes pela felicidade que causam, pela 

excitabilidade com que nos atingem. Assim sendo, os bens obtidos não  faz as pessoas mais 
felizes como antes, já não têm o tal valor cultural relevante e podem ser facilmente 
descartados e compreendidos como lixo. 

Canevacci (2005), distinguia fatores quase invisíveis e rudimentares de convergências 
referentes ao futuro ainda perdidos em uma massa deforme de modismos e idiossincrasias 
temporárias. Mesmo no final da década de 1920 o mesmo autor percebe, a urgente mudança 
da sociedade de fabricantes em sociedade de consumidores e consegue notar que esse 
acontecimento ainda estava em um estágio recente ou, na melhor das pressuposições, 
rudimentar. 

De acordo com Costa (2005), o homem encontrou no poder de compra e no descarte 
sucessivo de objetos, confrontando-se a alimentos, o recurso para a incoerência de prolongar 
as alegrias físico-mentais de cada pessoa. 

O contentamento de comprar um objeto que dure muito, tal como acontecia há 
décadas atrás, e que necessitaria durar por toda vida, foi suprido assim por um imaginário 
prazer na compra constante de objetos. Até mesmo, o contentamento de ter o objeto em mãos, 
o homem encontrou prazer em utilizar o cartão de crédito, pela comodidade, e pelo ato da 
compra de objetos em si (LIPOVETSKY, 2007). 

Nessa perspectiva, argumenta Costa (2005), que o estoque de bens materiais invoca 
fragmentos significativos da vida íntima do casal e da família. Bem longe de se aparentarem à 
volatilidade dos nutrícios, eles faziam parte dos episódios morais e afetivos que eram 
deixados às futuras gerações como notas de vidas iludidas. Deste modo, não é admissível 
garantir que o “comprismo” sempre foi, um consumismo narcísico. Este conceito ou 
desconhece a história da privacidade burguesa ou ostenta o estilo de princípio ainda mais 
discutível, o de que a vida emocional pode se manifestar sem o subsídio de sustentáculos 
materiais. 

Canevacci (2005) comenta que um vasto campo de eventos, os quais em conjunto 
colaboram para constituir a condição histórica pós-moderna, auxiliada por determinados 
autores, o titulado consumismo moderno ganha evidência aos olhos de todos e convirá de 
objeto de análise para se buscar refletir a respeito do contexto social que permeia a edificação 
das condutas protagonizados nas escolas de Ensino Médio, por parte de adolescentes. Tal 
escolha se deve a acreditar que a titulada prática consumista possa aprovisionar indícios 
relevantes do que está por detrás dos dilemas vivenciados nas escolas, especialmente no que 
se menciona à crise de sentido do Ensino Médio. 

Ao passar do século XX e, especialmente, na segunda metade, a auxílio relevante 
dos meios de comunicação de massa, o corpo humano recebeu uma importância cultural de tal 
maneira que tornou a cultura dos sentimentos algum sentido. Experimentar novas 
percepções, usufruir satisfações enquanto o corpo puder conservá-las e, além disso, utilizar 
produtos e dispositivos que delongam a sensibilidade do corpo. (COSTA, 2005) 

Lipovetsky (2007).aponta uma busca pela felicidade na sociedade do consumo 
contemporânea, um fato importante para compreender a relação do sujeito com o objeto de 
mercado.  

De acordo com Costa (2005), nos dias contemporâneos os indivíduos são mais 
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respeitados e ate admirados apenas pelo fato de ter um cautela com o próprio corpo, mesmo 
que nem compartilhem, e nem tenham vida social satisfatória. No estado moderno da cultura 
há uma diversidade de condutas e práticas sociais que estão sendo abandonados de lado, 
enquanto outros vão assumindo o lugar. 

A fetichização de bens de consumo como anseio dos indivíduos, a partir do apoio 
publicitário, é quem sabe o maior responsável pela alienação na sociedade ao consumisma, 
uma vez que o objeto consumido concebe mais importância do que seu valor de uso. (MANCE, 
2012).  

No que se menciona ao poder econômico neoclássico, compreende-se por 
consumo a satisfação das necessidades de cada indivíduo a partir da compra de bens, seja ela 
por pouco tempo ou duradoura. Na esfera da economia dos bens consumíveis, é desejável que 
se conserve um elevado fluxo de mercadorias, de modo a garantir que o setor produtivo não  
entre em recessão, conservando-se sempre seu crescimento, promovendo renda e trabalho, e 
afiançando o equilíbrio da economia populacional. (SOLOW, 1956). 

Conforme escreve Freire (1996), a frequência das compras semanais, e reuniões 
periódicas, faz com que a sociedade econômica se distinga por ser uma sociedade que esta 
aprendendo, aparecendo em uma conjuntura de aprendizagem coletiva e se aconchega do 
ideal da pedagogia sugerida por Paulo Freire, ou seja, uma pedagogia de natureza popular que 
busca a autonomia das pessoas. 
 

3.  Adolescentes  do Ensino Médio e o Consumo 
 

Uma massa consumista que é bastante influenciável por sua natureza são os jovens e 
adolescentes que estão cursando o Ensino Médio, apesar de não ser uma regra, entretanto, 
essa idade traz mudanças no corpo, na forma de pensar e, além disso, muitos conflitos, e isso 
acaba deixando os jovens susceptíveis ao consumo exagerado.  

Conforme apresenta Costa (2005), quando o jovem está cursando o  Ensino Médio, ele 
vivencia muitas experiência sem qualquer sentido, salvo o imprescindível  diploma desta fase 
do ensino para a entrada em pequenas chances do mercado de trabalho ou a conclusão de um 
período necessário para se entrar em um curso superior e não são apenas os estudantes vêem 
o significado do Ensino Médio de modo prospectivo, porém, além disso seus educadores têm 
ostentado debates   que autenticam a conexão dos conteúdos curriculares por meio da 
indigência de os estudantes os aproveitarem como solução para a admissão em vestibulares 
ou concursos públicos. 

A difusão do "consumo consciente" associa um conjugado de ações que ambiciona 
alterar o contexto do consumo exagerado. Na realidade, os termos "consumo consciente, 
consumo sustentável, consumo responsável" devem ser as denominações mais usuais para a 
atualidade. O alicerce comum às mesmas é a inclusão do conhecimento a respeito do produto, 
a ética e a sustentabilidade nas opções pessoais na esfera do mercado, de modo a levar em 
conta, seja os impactos positivos, seja os impactos negativos envolvidos na ação de consumir 
(SILVA, ARAUJO e SANTOS, 2012). 

Assim, o apelo fundamenta-se no fato de se propor um engajamento de todos na 
procura de recursos para solucionar os graves problemas de consumo da modernidade, de 
modo a incorporar e difundir hábitos de consumo ambientalmente corretos e saudáveis, 
proporcionados por toda a sociedade, com inclusão pelos próprios capitalistas e por toda a 
sociedade.  
 
4 O Meio Ambiente no Contexto do Consumismo 
 

Nas últimas décadas, a destruição ambiental vem deixando a sociedade bastante 
preocupada com os inúmeros problemas ambientais. Um desses problemas é determinado 
pelo exagero no consumo, em que os indivíduos influenciados pela mídia se sentem quase que 
coagidas a fazer a aquisição de algum produto que, nem sempre é útil, distinguindo-se dessa 
forma, o consumismo.  
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O consumismo, que significa a relação de rompimento entre o ato de comprar e a 
necessidade daquilo que está sendo comprado (ZYGMUNT, 2008), vem ocasionando a cada dia 
mais impactos ambientais como: acumulação de lixo, desmatamento, falta de matéria prima, 
extinção de animais, poluição, entre outros. No entanto, ainda pode ser realizada alguma coisa 
para tentar acabar com esses problemas ou mesmo reduzi-los, assim, é preciso haver 
mudanças na postura dos indivíduos, por meio da conscientização, para que na sociedade, 
especialmente os adolescentes, para que estes fiquem mais críticos e atuar de maneira mais 
sustentável quando se menciona à problemática do consumismo. 

Desde os tempos mais remotos da humanidade o meio ambiente vem suportando 
impactos constantes. Estes, possivelmente, procedem-se do domínio do fogo e 
desenvolveram–se com a necessidade de sedentarizarão e suas implicações. Como exemplo 
tem-se o começo da agricultura, pecuária, desenvolvimento de novas capacidades tecnológicas 
para produção de ferramentas de trabalho, roupas, edificação de habitações, e o aplicação de 
energia hidráulica e eólica. (SILVA, ARAUJO e SANTOS, 2012, p. 119).  
 O aparecimento do consumismo estaria dependente à industrialização, em que as 
pessoas passaram a ser motivados a se relacionarem com os objetos de uma forma 
caracterizada: O mais nocivo para a cultura foi a mudança do princípio da utilidade pelo 
princípio da felicidade. Em outros termos, até então os objetos culturais eram relevantes por 
serem bastante úteis (ARENDT, 2005 apud OLIVEIRA; TOMAZETTI, 2012). 

Não sobram dúvidas no que se refere aos impactos do consumismo no crescente 
estrago da natureza. Contudo, em outra direção, o acréscimo mundial da produção do lixo 
desvenda a contraface deste mesmo acontecimento de grandes repercussões para a sociedade. 
"A descartabilidade provoca um volume global do aumento do lixo não orgânico em torno de 
40% em todo o mundo e de até 60% nos países mais adiantados" (SILVA, ARAUJO e SANTOS, 
2012, p. 119). 

Todas essas questões têm a ver com os modismos existentes na mídia, pois a questão é 
que os modismos são manipulados, por vezes pelas forças predominantes da sociedade que, 
se aproveitam desses de modo equivocado para legitimarem ações quer sejam de natureza 
econômica, social ou ainda educacionais. Não interessa o meio de comunicação, em qualquer 
lugar a moda se faz presente. Os modismos são invenções de divulgação massificada de ideais 
a serem consumidas (SILVA, ARAUJO e SANTOS, 2012).  

Ocorre que os ideais não são concretos comercializam-se produtos que têm conceitos 
concernentes àquilo que é objeto da mais elevada intenção. E na mídia, hoje em dia, imperam 
dois ideais significativos, a emoção e a verdade. Ambos comercializados por diversas 
empresas que enfatizam o seu papel como fundamentais e de natureza auxiliar, quando na 
verdade o objetivo de todas ela é intrinsecamente a lucratividade procedente da negociação 
de seus produtos (ZYGMUNT, 2009).  

Destaca-se um estudo realizado por Leeuw, Heiss (2001) que teve o objetivo de 
realizar uma projeção a respeito do comportamento dos jovens e o consumo sustentável 
realizado no Brasil e no mundo que possibilita delinear esboços, e, sobretudo, fazer uma 
sondagem de como se revela a consciência dos jovens brasileiros acerca do consumo 
comprometido com o desenvolvimento sustentável.  Deste modo, a pesquisa aponta 
resultados muito esclarecedores do comportamento e da visão de mundo da juventude  
moderna, que podem servir de cenário para a elaboração de ações norteadas para esse 
público, de maneira a motivar e concretizar práticas de consumo consciente e sustentável.  A 
imagem do jovem brasileiro nesta pesquisa não é muito diferente da imagem dos jovens de 
outros países. Neste mundo competitivo, os jovens preocupam-se mais com o seu futuro 
profissional.   

Conforme os autores em questão, não se pretende assegurar que os jovens 
entrevistados sejam alienados ou que não sejam conscientes do mundo em que vivem. O que 
se conclui,  é que não se põe, para eles, a responsabilidade por essas mudanças, como já o fez a 
juventude de outros períodos.   

Outro dado importante citado por Leeuw, Heiss (2001) refere-se ao impacto que os 
jovens conferem às suas ações no mundo.  A maneira como viajam, o tipo de roupas que 
compram, a utilização dos recursos naturais, seu entretenimento e seu trabalho, são por eles 
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considerados como ações que, com ressalva do lixo que jogam fora, pouco  comprometem o 
meio ambiente. Bem mais do que isso, é bastante significativa a parcela que confia que 
nenhuma dessas ações causa impactos no planeta. Os jovens reconhecem o impacto social e 
ambiental da utilização e descarte de produtos, porém não refletem a respeito do processo de 
produção e consumo ao optar  por  bens que consomem; como também não pensam no 
desgaste ambiental ou nas implicações sociais associadas à fabricação dos produtos que 
adquirem.  Mas, o consumo consciente é um estima presente para esses jovens e a 
preocupação com o meio ambiente é defendida por 50% dos entrevistados como um critério 
categórico de compra.   
 

Os jovens pesquisados não avaliam que a propaganda os manipule, 
nem se declaram deslumbrados por ela. Acreditam que ela é um 
esforço necessário das empresas para que os consumidores possam 
ter informações suficientes sobre os produtos, e, de posse delas, 
consideram-se livres para escolher. Consideram-se consumidores 
conscientes e não acham que pratiquem um consumo desenfreado, 
nem que sejam influenciáveis. Mas a declaração de mais de um terço 
dos jovens brasileiros entrevistados, de que essa é a primeira vez em 
que pensam sobre a forma como consomem, demonstram que muito 
há para ser feito para que o consumo sustentável seja uma prática de 
fato internalizada (LEEUW, HEISS, 2001, p. 44) 

 
Os resultados do estudo de Leeuw; Heiss (2001) apresentam-se diferentes do que foi 

visto na literatura estudada, pois o que se concebe é que é o jovem é influenciado pela mídia e 
que praticam um consumo desenfreado. Se bem que tal estudo foi realizado em 2000, deste 
período, até a atualidade, acredita-se que o cenário se modificou, e este estudo deixa latente 
que o consumismo se faz presente nos dias atuais.  Mas, espera-se que os jovens possam atuar 
de forma a disseminar a consciência de que a humanidade deve mudar e que é indispensável o 
envolvimento de todos para que essas mudanças procedam na real preservação do planeta.  

Nesse sentido, cita-se Costa; Ignácio (2011) que comentam que, a sociedade deve 
compreender que o seu desenvolvimento está vinculado ao bem estar do planeta, devendo a 
humanidade ter a consciência que ela própria compõe a natureza. Sendo de suma importância 
que os meios de imprensa e as instituições escolares espaço em que se localiza um percentual 
relevante de jovens, auxiliem a difundir os ideais do “consumo verde” ou “ecologicamente 
correto”, uma vez que é uma nova tendência que deve ser acionada por todos, já que a 
consciência ecológica é mandatória para que ser possível conservar o meio ambiente e os seus 
recursos naturais. 

Baseado no estudo de Costa; Ignácio (2011), selecionou-se algumas ações que as 
instituições escolares, os jovens, junto aos meios de imprensa, o poder público e a sociedade 
para atingir a verdadeira proteção do meio ambiente devem disseminar, quais sejam:  

 
Propor união da sociedade em favor da qualidade de vida sadia de 
modo a  (re)pensar os seus hábitos de consumo e suas verdadeiras 
necessidades; Realizar o planejamento do consumo e usar produtos 
que causem mínimos danos ao meio ambiente e de energia 
renováveis. Encontrar maneiras de melhor utilizar os recursos 
naturais. Propor a produção de produtos com maior tempo de vida 
útil e duração. Diminuir a exploração desenfreada das fontes de 
recursos naturais, sejam eles renováveis ou não, podendo ser 
produtos recicláveis e biodegradáveis. Acreditar na racionalidade 
ambiental buscando sempre a sustentabilidade do meio ambiente,  
Superar paradigma econômico capitalista, a fim de garantir o 
equilíbrio do ecossistema terrestre. Construção de políticas públicas e 
programas governamentais de educação ambiental e das 
necessidades de consumo, para atingir uma nova consciência na 
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sociedade moderna, de modo a romper qualquer tipo de modelo 
estabelecido. Sensibilizar para a questão de os consumidores e os 
fornecedores controlarem a fabricação e o consumo de bens que 
ocasionem reflexos devastadores ao meio ambiente. Mover para a 
quebra do atual modelo econômico e social que encontra-se radicado 
no seio da sociedade capitalista. Sensibilizar para a prática da relação 
de consumo correta, sem que haja agressão ao ambiente (p11).  

 
Cabe lembrar que, os jovens, especialmente aqueles que cursam o Ensino Médio, 

podem até ser alvo potencial do consumismo, mas, por outro lado, estes  podem  contribuir  
para disseminar as ações elencadas, a fim de sensibilizar a sociedade para um consumo 
consciente sobremaneira modificar o comportamento ligado ao consumo que causa danos ao 
meio ambiente acarretando grandes problemas para a sociedade como um todo, já que a 
consciência ambiental é importantíssima para que o mundo possa edificar novos caminhos 
para a humanidade, podendo garantir o desenvolvimento sustentável.  
 
5. Considerações Finais  
 

Este estudo permitiu compreender que o modismo e a mídia podem influenciar 
significativamente o consumismo nas pessoas inseridas em qualquer parte da sociedade, 
sobretudo os jovens que cursam o Ensino Médio, que se encontram mais propensos a passar 
por grandes mudanças pela fase em si, podendo assim serem influenciados pela comunicação 
em massa que estimula o consumismo excessivo, realidade que acaba prejudicando o meio 
ambiente. 

Em outras palavras, o consumo em excesso, é um dos ocasionadores dos grandes 
impactos ambientais como aquecimento global, efeito estufa e a poluição de um modo geral. 
Pois, o consumo excessivo é responsável pela grande demanda de matéria prima, exagero na 
produção de energia e descarte de lixo que, hoje agridem o planeta Terra.  

Assim, a escola pode ser um local de orientação e debate sobre esta problemática, de 
modo a produzir, orientar e discutir propostas de conscientização sobre a relação do consumo 
exagerado e os efeitos bastante comentados atualmente no mundo inteiro, aliado a escola, 
cita-se o subsidio dos jovens, junto aos meios de imprensa, o poder público e a sociedade para 
alcançar a proteção do meio ambiente para disseminar ações capazes de sensibilizar a 
sociedade para uma mobilização que favoreça o meio ambiente. 

Conclui-se, portanto, que a mídia pode influenciar o consumismo exagerado, e os 
jovens do Ensino Médio pode representar um público não que apenas contribua para este 
consumo que, acarreta impactos ambientais, mas que, sobretudo, que este jovens possam ser 
preparados o suficiente junto a outros domínios, para ajudar a sensibilizar a sociedade para 
um consumo consciente, de modo a proteger o meio ambiente das mazelas do consumismo 
contemporâneo. 
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