
 
 

Evento discute a relação da publicidade com o consumo consciente na 

Universidade Federal Fluminense 

  
O objetivo é sensibilizar os cidadãos para a ética na sociedade de consumo e a leitura crítica das mídias 
  
Como a publicidade (des)estimula o consumo consciente? Esse foi o tema da edição de 2017 do projeto de 

extensão “Contatos: (Re)construindo a Publicidade”, que aconteceu neste último 12 de julho, às 16h, no 

campus do Gragoatá da UFF. O evento abordou a relação entre consumo consciente e publicidade não só 

pelo viés ambiental, mas também a partir de perspectivas mais amplas sobre o tema. As convidadas foram a 

pesquisadora e professora de publicidade Margarete Ribeiro Tavares (UFRJ), que abordou as marcas que 

utilizam causas sociais para mascarar impactos negativos; e a ativista ligada a movimentos sociais na área do 

meio ambiente e consumo consciente Thaís Corral (REDH; SINAL).     
 
A coordenadora e mediadora do evento, Ana Paula 

Bragaglia, do PPGMC, tinha como expectativa que 

participassem não só estudantes da UFF, mas alunos e 

professores de escolas do ensino básico, em particular as 

públicas, além de ativistas de movimentos sociais. “O 

‘Contatos’ tem o objetivo de promover a leitura crítica 

dos mais diversos cidadãos, especialmente os mais 

novos, ainda em formação (...) em relação à publicidade 

e outras ferramentas de estímulo ao consumo”, explica. 

No final, tudo deu certo o que foi comemorado pelos 

organizadores deste evento que é mais um exemplo de 

atividade integrada da Pós-Graduação com a graduação e 

com participação da sociedade.  
  
Assunto pouco comentado nas pautas midiáticas, a ética na sociedade de consumo e na publicidade atenta 

para a necessidade do consumo consciente tanto na preocupação com impactos ambientais, quanto na 

discussão de comportamentos de consumo voltados a diminuir impactos negativos em outros campos da vida 

dos sujeitos. Segundo Bragaglia, a expectativa, com a promoção de encontros como este,  é que “as pessoas 

reflitam as formas da publicidade contribuir com o consumo consciente atentando para algumas armadilhas, 

como por exemplo, a publicidade comercial emocional, que se apropria de apelos sociais”. A pesquisadora 

alerta sobre os riscos de uma prática irrefletida de consumo: “em vários momentos, essa abordagem que 

parece estimular consumo consciente nada mais é do que uma forma de desestimular, porque pode ajudar a 

pessoa a se encantar pela marca e não refletir sobre possíveis efeitos negativos relacionados às suas decisões 

de consumo”, completa. 
  
A pesquisadora e pós-doutoranda Pâmela Saunders Craveiro (mestre pelo PPGMC), e o graduando Francisco 

Gracioli, da UFF, também mediaram o encontro, que ainda abordou as temáticas das ideologias de consumo; 

a apropriação do social pelo mercado; o consumismo; a psicossociologia do consumo e greenwashing. 

 

O evento foi gravado pela equipe da BITS Ciência e logo vai estar disponível para acesso em 

https://www.facebook.com/Contatos.publicidade/ 
  

 

 
 O formato em roda garante maior participação de 

todos para o debate sobre publicidade consciente. 

(Foto Francisco Gracioli) 


