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CAMINHOS PARA SE COMBATER O CONSUMISMO 

NO BRASIL 



          Os hábitos de consumo dos brasileiros se configuram como um problema para o 
Brasil, pois os indivíduos não costumam planejar as suas compras e as fazem sem 
necessidade. Além disso, a aquisição de produtos de forma descontrolada é considerada 
uma forma de lazer e diversão.  

           

          Uma quantidade considerável de pessoas não tem controle e não organizam os itens 
necessários de que precisam. De acordo com pesquisas realizadas pelo  Serviço de Proteção 
ao consumidor (SPC), a maioria dos clientes não planejam suas compras. Apenas 15% dos 
brasileiros se planejam ao realizá-las. Como consequência, acabam sobrecarregados de 
produtos, sem saber o que fazer com eles. Ademais, tornam-se endividados, pois muitas 
vezes a renda mensal não é suficiente para quitar as contas. 

  

          O consumo , atualmente, é considerado uma forma de diversão e lazer. A correria do 
dia a dia, o imediatismo e o estresse tem feito com que muitos recorram às compras como 
forma de aliviar os sintomas de uma vida cansada demais. Segundo uma pesquisa 
realizada pelo SPC e da CNDL , cerca de 3 em cada 10 consumidores no País consideram 
as compras como o tipo de lazer favorito. Fatos como esse contribuem para que esse hábito 
perpetue. 

           

          Como se vê, o consumismo é um problema no país. Diante disso, medidas urgentes 
são necessárias para solucioná-lo. Para isso, O ministério da educação, deveria implantar 
na grade curricular disciplinas como sociologia, filosofia e economia, para que haja um 
trabalho de conscientização das pessoas sobre o ato de comprar sem limites. A família 
também é fundamental nesse processo, já que ela é responsável pela educação das 
crianças, assim é necessário que realizem atividades como ensinar os pequenos a fazerem 
listas sobre o que realmente precisam ter, poupar em cofrinhos, administrar uma mesada. 
Somente assim, a problemática em questão será amenizada ou até mesmo erradicada. 

 



RECORTE TEMÁTICO: CAMINHOS PARA SE 

COMBATER O CONSUMISMO NO BRASIL 

 INTRODUÇÃO 

 

           Os hábitos de consumo dos brasileiros 

se configuram como um problema para o 

Brasil, pois os indivíduos não costumam 

planejar as suas compras e as fazem sem 

necessidade. Além disso, a aquisição de 

produtos de forma descontrolada é 

considerada uma forma de lazer e diversão.  

 



DESENVOLVIMENTO 

 DESENVOLVIMENTO 1 

 

     Uma quantidade considerável de pessoas não 
tem controle e não organizam os itens necessários 
de que precisam. De acordo com pesquisas 
realizadas pelo  Serviço de Proteção ao consumidor 
(SPC), a maioria dos clientes não planejam suas 
compras. Apenas 15% dos brasileiros se organizam 
ao realizá-las. Como consequência, acabam 
sobrecarregados de produtos, sem saber o que fazer 
com eles. Ademais, tornam-se endividados, pois 
muitas vezes a renda mensal não é suficiente para 
quitar as contas. 

  

 



DESENVOLVIMENTO 2 

      O consumo , atualmente, é considerado 

uma forma de diversão e lazer. A correria do 

dia a dia, o imediatismo e o estresse tem 

feito com que muitos recorram às compras 

como forma de aliviar os sintomas de uma 

vida cansada demais. Segundo uma 

pesquisa realizada pelo SPC e da CNDL , 

cerca de 3 em cada 10 consumidores no 

Brasil consideram as compras como o tipo 

de lazer favorito. Fatos como esse 

contribuem para que esse hábito perpetue. 



CONCLUSÃO 

      Como se vê, o consumismo é um problema no país. 

Diante disso, medidas urgentes são necessárias para 

solucioná-lo. Para isso, O ministério da educação, 

deveria implantar na grade curricular disciplinas como 

sociologia, filosofia e economia, para que haja um 

trabalho de conscientização das pessoas sobre o ato de 

comprar sem limites. A família também é fundamental 

nesse processo, já que ela é responsável pela educação 

das crianças, assim é necessário que realizem atividades 

como ensinar os pequenos a fazerem listas sobre o que 

realmente precisam ter, poupar em cofrinhos, 

administrar uma mesada. Somente assim, a 

problemática em questão será amenizada ou até mesmo 

erradicada. 

 



TREINANDO A CONSTRUÇÃO DE TESE E 

ARGUMENTOS. 

 Recorte temático: OBESIDADE, PROBLEMA DE 

SAÚDE PÚBLICA 

 

A obesidade se tornou um problema de 

saúde pública, pois o número de pessoas 

acima do peso só aumenta. Além disso, o 

sobrepeso pode comprometer a saúde do 

ser humano. 



RECORTE TEMÁTICO: COMO COMBATER O 

RACISMO NO BRASIL 

      

     O combate ao racismo no Brasil é um 

desafio, já que no país esse ato tem origens 

históricas. Ademais, a sociedade não se 

considera racista, o que dificulta o trabalho 

de conscientização. 



RECORTE TEMÁTICO: TECNOLOGIA E 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

     O uso da tecnologia afeta as relações 

interpessoais, pois os usuários não fazem 

uso desse instrumento com equilíbrio. Como 

consequência, os relacionamentos estão se 

tornando cada vez mais efêmeros. 



RECORTE TEMÁTICO: O PODER DE 

TRANSFORMAÇÃO DA LEITURA 

 

 

     A leitura tem o poder de 

transformar as pessoas, ela estimula a 

imaginação e forma cidadãos críticos. 

Apesar disso, a maioria dos brasileiros 

não desenvolvem o hábito de ler. 


