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“Se no dia em que o mar enlouquecer 

  O dia em que o sol se esconder 

  O dia em que a chuva não conter 

  O choro que cai, pra te dizer 

  Que acabou o mundo e não sobrou mais nada 

  Sujou a sua terra 

  Poluiu a água 

  E não há uma chance de sobreviver 

 

  Se no dia em que o solo empobrecer 

  O céu deixar de azul ser 

  O dia em que a lua vir nascer 

  Tarde demais pra te dizer 

  Que ainda resta um sonho, uma esperança 

  Atrás de um sorriso de qualquer criança 

  Só há uma chance de sobreviver 

 

  E você 

  Salvou o mundo 

  Ou se acabou com ele? 

  O teu chão era imundo 

  Você soube cuidar dele? 

  Jogando lixo no lixo, no lixo, no lixo 

  Jogando lixo no lixo, no lixo, no lixo” 

 
Lixo no lixo - Falamansa 
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RESUMO 

O objetivo principal dessa pesquisa é investigar a relação entre os componentes culturais e as 

práticas individuais de descarte de resíduos sólidos no contexto de estudantes universitários 

de Fortaleza e de Bremen. Para atingir esse objetivo, optou-se por realizar uma pesquisa 

qualitativa com inspiração etnográfica, de natureza exploratória e descritiva, sob o paradigma 

interpretativista (BURRELL; MORGAN, 1987). Quanto aos meios, ela está classificada como 

documental e de campo. Durante quase 6 meses, foram coletados dados na cidade de Bremen, 

na Alemanha, e, durante mais 6 meses, na cidade de Fortaleza. Nesse tempo, foram realizadas 

observações, anotações, entrevistas e fotografias relacionadas com a temática estudada, com 

imersão do pesquisador na cultura local dos estudantes. Os resultados mostraram que o 

descarte dos resíduos sólidos é uma preocupação constante na Alemanha. A separação de lixo 

para a reciclagem é a principal prática de descarte. Já no Brasil, a principal prática é o 

descarte de todos resíduos em apenas uma lixeira, o chamado lixo comum. Ademais, vários 

elementos da cultura material e dos sistemas de comunicação e linguagem estão envolvidos 

nessa prática. Na cultura material dos dois países, as instituições emergiram com um ponto 

forte, reforçando essas práticas. Já dentro dos sistemas de comunicação e linguagem, a 

comunicação verbal e não-verbal foram essenciais para que todos mantivessem um padrão 

socialmente aceitável de práticas e essas práticas sejam passadas por gerações, dificultando a 

mudança.  

 

Palavras-chave: CCT. Cross-cultural. Lixo. Fortaleza. Bremen. Consumo sustentável. PNRS. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to investigate the relationship between cultural 

components and solid waste disposal practices in the context of Brazilian and German 

university students. To achieve this objective, we chose to carry out qualitative research with 

ethnographic inspiration, of an exploratory and descriptive nature, under the interpretative 

paradigm. (BURRELL; MORGAN, 1987). As for the means, it is classified as a documental 

and field. During 6 months, data were collected in the city of Bremen, Germany, and for 

another 6 months in the city of Fortaleza, Brazil. At that time, observations, notes, interviews 

and photographs related to the subject were carried out, with the researcher immersing 

himself in the students' local culture. The results showed that the disposal of solid waste is a 

constant concern in Germany. The separation of waste for recycling is the main practice of 

disposal. In Brazil, the main practice is the disposal of all wastes in only one garbage dump, 

the so-called common waste. In addition, various elements of material culture and 

communication and language systems are involved in this practice. In the material culture of 

the two countries, institutions have emerged with a strong point, reinforcing these practices. 

Already within communication and language systems, verbal and non-verbal communication 

were essential for everyone to maintain a socially acceptable pattern of practices and these 

practices being passed on for generations, making change difficult. 

 

Keywords: CCT. Cross-cultural. Waste. Fortaleza. Bremen. Sustainable Consumption. 

PNRS. 
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1 INTRODUÇÃO 

O consumo, na sociedade contemporânea, possui uma importância sem precedentes, 

algumas pessoas argumentam que ele é a principal força motriz por trás do desenvolvimento 

social e econômico. O tópico chegou a ser estudado extensivamente pela maioria das 

disciplinas nas ciências sociais e humanidades, essa multidisciplinaridade produziu uma área 

temática muito diversificada. Apesar de muita contestação e controvérsia, as formulações e 

relatos gerais mais explícitos são baseados em teorias culturais de vários tipos (WARDE, 

2014).  

O ponto de partida do presente estudo é que as pessoas, em sua vida cotidiana, estão 

engajadas em práticas, em atividades, como cozinhar, comer, dormir, fazer compras, praticar 

esportes, trabalhar e uma infinidade de outras práticas que estão relacionadas diretamente com 

a cultura. O consumo surge como um aspecto dessas práticas rotineiras do dia a dia (RØPKE, 

2009). 

Como relata RØpke (2009), para se realizar uma prática, geralmente se necessita do 

uso de vários artefatos materiais, como equipamentos, ferramentas e infraestrutura. No 

entanto, esse aspecto do uso de recursos, muitas vezes não renováveis, não torna as pessoas 

conscientes do fato de estarem consumindo recursos importantes nessas suas atividades 

cotidianas. As pessoas praticantes das práticas recorrem a recursos para realizá-las. 

Os aumentos contínuos no consumo desses recursos necessários para a realização das 

práticas estão associados diretamente aos problemas ambientais enfrentados pela sociedade. 

Esses padrões de consumo exigem mudanças em larga escala na vida cotidiana de todos os 

setores da sociedade (HARGREAVES, 2011; LOREK; FUCHS, 2013; RØPKE, 2009). 

Ademais, é necessário reformular novas políticas públicas, pois a maioria das que foram 

implantadas em busca de resolver esse problema, até agora não tiveram resultados efetivos 

(HARGREAVES, 2011). 

Além dos problemas ambientais, os problemas sociais e econômicos, como aumento 

da desigualdade, crescem de forma acelerada. Como consequência disso, surgiu uma 

necessidade de melhorar as práticas de sustentabilidade (DOYLE; DAVIES, 2013). Uma das 

formas de enfrentar esses desafios é discutir com empresas e consumidores as práticas de 

consumo atuais. É necessário que haja foco em um consumo mais inteligente, e compreender 

o papel das práticas é algo crucial para que se possa ter um consumo mais sustentável 

(LEARY et al., 2014). 

Dentro do consumo sustentável, uma das principais práticas é o descarte. Ele foi 
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escolhido como foco do presente estudo, porque, segundo do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA, 2014), cerca de sete bilhões de seres humanos produzem, 

anualmente, aproximadamente de 1,4 bilhão de toneladas de resíduos sólidos urbanos, uma 

média de 1,2 kg por dia per capita. Quase a metade desse total é gerada por menos de 30 

países, os mais desenvolvidos do mundo. Com isso, a gestão de resíduos e o descarte correto 

de materiais se torna cada dia mais imprescindível para que o mundo caminhe para um 

desenvolvimento sustentável. 

Além desse cenário, existe outro ainda mais preocupante. Segundo o PNUMA (2014) 

e estudos do Banco Mundial, até 2024, serão 2,2 bilhões de toneladas anuais. Na metade deste 

século, se o ritmo atual for mantido, o mundo terá 9 bilhões de habitantes e 4 bilhões de 

toneladas de lixo urbano por ano (EM DISCUSSÃO, 2014). 

Com isso, fica claro que o consumo sustentável e o descarte ambientalmente correto 

de resíduos são conceitos importantes a serem trabalhados no cotidiano das pessoas. A 

questão da mudança de comportamento é algo muito difícil de ser trabalhado. Existem 

dificuldades para que esses padrões sejam modificados. Segundo Bedante (2004), um padrão 

de comportamento é difícil de ser alterado, porque, quando o consumidor altera alguma 

prática cotidiana, mesmo que pequena, ele espera algum tipo de mudança, e, caso ele não 

observe uma melhora significativa, será propenso a voltar com os velhos hábitos, se forem 

mais cômodos. 

Ainda falando sobre comportamento e mudanças, os pesquisadores estão 

reconhecendo cada vez mais a importância da cultura como fonte de variação em muitos 

fenômenos importantes para a pesquisa em comportamento do consumidor. Além disso, os 

estudos que envolvem mais de uma cultura sugerem que as diferenças culturais são 

responsáveis por grande parte das diferenças comportamentais das pessoas (KASTANAKIS; 

VOYER, 2014).  

Por esse motivo, os estudiosos estão cada vez mais interessados em estudar os efeitos 

do condicionamento cultural, que é a subordinação da vontade humana a algum determinismo 

social, moral ou ideológico (HIRSCHMAN, 1986). Porém, pesquisas interculturais, 

principalmente relacionadas à psicologia do consumidor, permanecem em sua infância em 

vários domínios importantes, devido a uma falta substancial de conhecimento. Isso levou a 

pedidos de investigações sobre as diferenças ou semelhanças de práticas realizadas por 

consumidores de nações e regiões diferentes, para que sejam compreendidas suas origens e 

dimensões específicas (KASTANAKIS; VOYER, 2014). 
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Pesquisas cross-cultural comparativas são um importante recurso para se entender 

melhor essas semelhanças e diferenças. Elas buscam, principalmente, enriquecer o repertório 

de estudos sobre o consumo entre diferentes culturas (SCHWARTZ, 1992). Aktouf (2004) 

destaca que a riqueza das diferenças entre essas realidades ao acentuar que países de 

continentes diferentes possuem padrões e estilos de vida diferentes, fato que tende a ser 

acentuado em decorrência das desigualdades de renda entre essas nações, o que influencia 

intensamente o modo de pensar, viver, consumir e descartar das pessoas. 

Nesse contexto, as teorias das práticas aplicadas ao consumo podem ser 

particularmente úteis por permitir que pesquisadores realizem estudos empíricos diferentes 

das abordagens tradicionais da cultura de consumo. As abordagens tradicionais tipicamente 

privilegiam escolhas de consumidores individuais ou estruturas culturais fora do alcance dos 

consumidores, levando a um excesso de individualismo ou a um excesso de estruturalismo 

nas análises de consumo. Na sociologia do consumo europeu, por exemplo, as teorias das 

práticas têm sido destacadas como uma das abordagens úteis para analisar as complexidades 

do consumo e para o entendimento de como o consumo é incorporado nas relações entre 

reprodução e mudança social (HALKIER; KATZ-GERRO; MARTENS, 2011). 

O presente estudo explora o uso das teorias das práticas, uma abordagem cultural 

(RECKWITZ, 2002), e outras teorias culturais, como lentes para ampliar aspectos de 

processos sociais comuns que geram padrões observáveis de consumo. As teorias culturais 

oferecem abordagens de outros campos de estudos que facilitam o entendimento do 

comportamento das pessoas no seu cotidiano. Já as teorias das práticas fornecem uma 

estrutura analítica geral para a compreensão do consumo, cujas ênfases particulares captam 

aspectos importantes e relevantes negligenciados por abordagens anteriormente dominantes 

da cultura e do consumo (WARDE, 2014). 

Ademais, existe uma lacuna teórica no tocante a dois componentes culturais dos 

estudos em consumo em mais de uma cultura. Existe pouco conhecimento produzido em 

relação à cultura material e artefatos e aos sistemas de comunicação e linguagem e sua 

conexão com o consumo sustentável. 

1.1 Delimitação do tema e definição do problema 

Como mostrado anteriormente, existem diversos fatores que influenciam as decisões 

de comportamento das pessoas. Dos fatores que exercem influência nas decisões de 

comportamento, o mais difundido e complexo é a cultura. Os indivíduos podem recorrer ao 

consumo a fim de expressar princípios culturais, além de criar e manter ideias e estilos de vida 
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(MCCRACKEN, 1986). Alguns estudos mostram que as diferenças culturais podem afetar a 

tomada de decisão no momento da compra, do consumo e descarte de produtos (AAKER; 

WILLIANS, 1998; TSE et al., 1988). 

Khan (2007) afirma que esses fatores de influência podem ser externos ou internos. 

Dentre os fatores externos, a cultura é considerada um dos mais importantes quando, no 

tocante ao comportamento do consumidor (MASUMOTO; YOO, 2006; QUEZADO et al., 

2015), ela é constantemente abordada em estudos internacionais no âmbito do consumo 

(BELK, 1988; MCCRACKEN, 1986; PONS; LAROCHE, 2007). 

Para estudar a relação entre as práticas de consumo e a cultura, optou-se por realizar 

um estudo entre culturas nacionais diferentes. Esse tipo de estudo tem evoluído, eles 

começaram apenas com a documentação das diferenças culturais, por meio da identificação 

das dimensões mais significativas e relevantes de variabilidade cultural, e hoje já se observa o 

uso dessas dimensões culturais na criação de novos modelos teóricos (MOTA, 2013).  

Vendo a importância dos estudos cross-culturais em consumo, Sojka e Tansuhaj 

(1995) realizaram um levantamento e análise desse tipo de estudo publicados entre os anos de 

1975 e 1995. Como resultado foi visualizado, eles estão divididos em três grandes áreas: 

linguagem, artefatos e valores e crenças. Em cima desse agrupamento, Craig e Douglas 

(2006) complementaram e redefiniram esses três grandes componentes que passaram a ser: 

sistema de comunicação e linguagem, cultura material e artefatos e valores e sistemas de 

crenças. 

 Baseados nesses três componentes da cultura para estudos em consumo cross-cultural, 

Ceglia, Lima e Leocádio (2015) propuseram um framewok para pesquisa em consumo 

sustentável cross-cultural que será a base do presente estudo. O estudo mostra a relação entre 

esses três componentes culturais e o consumo sustentável com foco nas crenças e valores 

culturais. 

 Como dentro do contexto cultura e consumo, as crenças e os valores culturais são um 

tema recorrente em estudos já consolidados (HALL, 1976; HOFSTEDE, 1980, 1991; 

SCHWARTZ, 1994) possuindo, inclusive, modelos de mensuração, o presente estudo focou 

na parte da cultura que é menos estudada: a cultura material e os artefatos, e os sistemas de 

comunicação e a linguagem. Esses dois componentes possuem relevância dentro dos estudos 

cross-culturais (CRAIG; DOUGLAS, 2006), porém, em uma busca na literatura nacional e 

internacional, não foram encontrados modos de mensurá-los.  
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Com base nessa contextualização, o presente trabalho está conduzido a responder o 

seguinte questionamento: qual é a relação entre os componentes culturais e as práticas de 

descarte de resíduos sólidos no contexto dos estudantes universitários, da área de gestão, 

brasileiros e alemães? 

1.2 Objetivo geral 

A partir da problemática levantada, o objetivo geral da pesquisa consiste em investigar 

a relação entre os componentes culturais e as práticas individuais de descarte de resíduos 

sólidos no contexto dos estudantes universitários, da área de gestão, brasileiros e alemães. 

1.3 Objetivos específicos 

Para propiciar o alcance do objetivo geral, bem como contribuir para que o 

questionamento de pesquisa seja respondido, são apontados os seguintes objetivos 

específicos: 

1) Investigar as práticas de descarte de resíduos sólidos de estudantes universitários, da 

área de gestão, de Fortaleza e de Bremen; 

2) Investigar a relação entre a cultura material e artefatos e as práticas de descarte de 

resíduos sólidos de estudantes universitários, da área de gestão, de Fortaleza e de 

Bremen;  

3) Investigar a relação entre a linguagem e sistemas de comunicação e as práticas de 

descarte de resíduos sólidos de estudantes universitários, da área de gestão, de 

Fortaleza e de Bremen; 

4) Investigar a relação entre a cultura material e artefatos e a linguagem e sistemas de 

comunicação; e 

5) Verificar semelhanças e diferenças entre as práticas de descarte de resíduos sólidos de 

estudantes universitários, da área de gestão, de Fortaleza e de Bremen. 

1.4 Justificativa  

Reconhecendo que os padrões de consumo no mundo estão sendo desenvolvidos de 

uma forma prejudicial ao meio ambiente, a questão do consumo sustentável vem se tornando 

cada vez mais proeminente (EVANS, 2011). Estudos que trazem à tona a temática podem ser 

importantes alavancadores de discussões e possíveis mudanças desses padrões. 

Uma das questões a serem discutidas é a própria cultura, que é um aspecto moldador 

desses padrões. Através da cultura, o indivíduo forma uma atitude frente a produtos e decisões 

de compra, uso e descarte, cujo significado é compartilhado e adquirido por membros de um 

grupo que dividem dessa mesma cultura (HOFSTEDE, 1991), tornando-se um elemento 
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importante do consumo sustentável. 

Os estudos em comportamento sustentável, em sua maioria, baseiam-se em disciplinas 

como sociologia, antropologia e psicologia. Porém, nas últimas décadas, uma abordagem das 

teorias das práticas emergiu, nos estudos do consumo, como parte de uma onda geral de 

interesse renovado nas teorias práticas que emana do desejo de ir além de dualismos 

dominantes como a oposição estrutura-ator (RØPKE, 2009). 

Logo, as teorias das práticas é um importante corpo teórico nesse tipo de estudo. Isso 

porque fornece uma abordagem alternativa em relação as consolidadas (como a oposição 

estrutura-ator na sociologia) no estudo do consumo. Elas contestam o estudo do consumo por 

modelos de escolha individual ou cultural. Portanto, o uso de teorias práticas pode se tornar 

uma lente para ampliar aspectos de processos sociais comuns que geram padrões observáveis 

de consumo (WARDE, 2014). 

Shove e Pantzar (2005) afirmam que há uma dimensão material da prática que merece 

e que está começando a receber atenção. Embora os autores façam uso dessa linha de 

pesquisa, eles sugerem que a relação entre materiais e práticas permanece subteorizada, o que 

abre um gap teórico para estudos. Outra preocupação dos autores é a importância de estudos 

empíricos que materializem as teorias das práticas. 

Ademais, grande parte da literatura relacionada ao marketing transcultural descreve 

principalmente diferenças observadas em comportamentos entre culturas (KASTANAKIS; 

VOYER, 2014), o presente estudo busca ir além da descrição de diferenças transculturais no 

comportamento do consumidor, ele tenta abordar as raízes dessas diferenças e compreender o 

porquê dessas diferenças comportamentais à luz da cultura e das teorias práticas. 

O descarte de resíduos foi escolhido por ser uma problemática importante a ser tratada 

dentro do consumo sustentável. Nos últimos 30 anos, o aumento do volume de lixo produzido 

no mundo foi três vezes maior que o populacional, em proporção. Paga-se um elevado custo 

ambiental e financeiro por isso (EM DISCUSSÃO, 2014).  

A maior parte dos resíduos sólidos urbanos produzidos no mundo, por exemplo, cerca 

de 800 milhões de toneladas/ano, é descartada em aterros. Segundo a revista do senado 

federal Em Discussão (2014), dados da Associação Internacional de Resíduos Sólidos (Iswa), 

África, Sudeste Asiático e América Latina são as regiões onde essa coleta é mais deficiente. A 

Iswa estima que seria necessário um investimento anual de US$ 40 bilhões apenas para 

garantir que o lixo nessas regiões fosse recolhido (EM DISCUSSÃO, 2014). 

O Brasil foi escolhido por ter número alarmantes nessa questão. O país produz cerca 
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de 7 milhões de toneladas de resíduos sólidos, por ano, que não são coletados ou têm 

destinação inadequada. Esse cenário resulta em um avassalador prejuízo financeiro e à saúde 

de mais de 96 milhões de pessoas em todas as regiões do país (ABRELPE, 2016).  

A escolha da Alemanha se deu por ser um país líder mundial em tecnologias e 

políticas de resíduos sólidos, o país possui os índices de reaproveitamento de lixo mais 

elevados do mundo. Até o final desta década, o país quer alcançar a recuperação completa e 

de alta qualidade dos resíduos sólidos, zerando a necessidade de envio de lixo aos aterros 

sanitários, em 2014, esse índice já era inferior a 1% (EMDISCUSSÃO, 2014). 

Já o contexto dos estudantes do ensino superior foi escolhido por ser relevante 

socialmente. O ensino superior desempenha uma função importante dentro da sociedade. Ele 

possui uma grande responsabilidade na melhoria dos índices de consumo. As universidades 

contribuem significativamente para a construção da capacidade das gerações futuras de lidar 

com os problemas do consumo (BARTH et al., 2014).  

Ademais, os estudantes universitários, mesmo que de países diferentes, são 

semelhantes em muitos aspectos, em termos de atividades cotidianas (HOFSTEDE; 

MCCRAE, 2004). As maiores diferenças são observadas principalmente nos aspectos 

culturais e de personalidade. Dessa forma, as amostras de alunos permitem comparações 

precisas, proporcionando um teste mais forte das teorias (CLEVELAND et al., 2011). 

Corroborando com isso, Ferraz (2012) relata que, ao examinar o comportamento de 

universitários e futuros administradores, percebe-se que as contribuições podem entrelaçar 

três grandes dimensões: a sociedade em geral, a academia e as organizações, por meio de uma 

mudança da educação técnica para um currículo voltada para a gestão.  

1.5 Contribuições esperadas 

No tocante à sociedade, espera-se que o estudo possa contribuir de forma relevante em 

busca de uma sociedade mais sustentável. Uma das contribuições é fomentar com 

informações a sociedade, como um todo, e em especial as políticas públicas voltadas para a 

questão dos resíduos sólidos, que são uma importante ferramenta para possíveis mudanças 

rumo a uma sociedade mais sustentável. 

Em relação ao meio acadêmico, são realizadas novas aproximações teórico-empíricas, 

mediante a introdução de referenciais teóricos atuais, a recuperação dos considerados 

clássicos e o paralelo entre diferentes culturas. Vale ressaltar que não foram encontrados 

estudos empíricos que utilizem o framework proposto por Ceglia, Lima e Leocádio (2015). O 

estudo também busca fomentar a discussão dos dois componentes culturais em estudo, 
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buscando preencher esse gap, pois ainda não existem modelos para mensurá-los. 

Ademais, trata-se de uma pesquisa que relaciona duas culturas e contextos diferentes, 

mediante o estudo comparativo entre Brasil e Alemanha com respectivas realidades de 

descarte de resíduos. Tal aproximação, entre o contexto de um país em desenvolvimento e o 

de um país desenvolvido, pode ser um importante marco para reforçar e criar futuras parcerias 

entre universidades e grupos de pesquisa, além de servir como base para mais estudos 

(FERRAZ, 2012). 
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2 TEORIAS CULTURAIS 

Neste capítulo, delineia-se aspectos da trajetória de pesquisas e estudos acerca da 

temática cultura e sua relação com as práticas de descarte de resíduos sólidos, fundamentando 

a sua utilização nesta pesquisa. Para isso, são discutidas, na primeira seção, os principais 

conceitos da Culture Consumer Theory (CCT), na segunda seção, são trazidas as definições e 

a importância da cultura, cultura material, artefatos, sistemas de comunicação e linguagem em 

estudos relacionados ao comportamento do consumidor (CRAIG; DOUGLAS, 2006). Por 

fim, é discutida a relevância das pesquisas cross-culturais, em um momento em que ainda se 

observam generalizações e universalismos nos estudos, inclusive na área de Marketing 

(FERRAZ, 2012).  

2.1 Consumer Culture Theory (CCT) 

Tradicionalmente, o marketing vem sendo estudado por diferentes perspectivas. 

Considerada uma das perspectivas mais importantes dentro do marketing (SHETH; 

GARDNER; GARRETT, 1988), a escola do comportamento do consumidor vem ganhando 

cada vez mais destaque tanto no contexto acadêmico quanto no contexto mercadológico 

(WARDE, 2014). 

Dentre os estudos do comportamento do consumidor, existem estudos que buscaram 

descobrir quais são os fatores que agem no indivíduo para ele se comportar de determinada 

maneira. Por exemplo, Khan (2007) elencou alguns dos principais fatores que levam as 

pessoas a consumirem, ou não, determinados produtos, conforme exemplificado no 

fluxograma de comportamento da figura 01. Esses fatores de influência podem ser externos 

(por exemplo, cultura, valores, subcultura, fatores demográficos, o status social, os grupos de 

referência e a família) ou internos (como são as emoções, as motivações, a personalidade de 

compra, a percepção e a aprendizagem.), além de poder impactar significativamente na 

decisão do consumidor.  
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Figura 01 – Comportamento do consumidor para Khan 

 
Fonte: Khan (2007) 

Como pode ser observado na Figura 01, a cultura é um desses fatores, ela é um 

componente importante a ser estudado dentro da escola do comportamento do consumidor. O 

campo das teorias culturais, isto é, das teorias sociais que explicam ou entendem a ação e a 

ordem social referindo-se às estruturas simbólicas e cognitivas e sua construção social da 

realidade, é altamente complexo (RECKWITZ, 2002). Na atualidade, a cultura e o 

comportamento do consumidor têm uma relação sem precedentes. Em nenhum outro 

momento, esses elementos tiveram em um relacionamento de tão intensa reciprocidade 

(KASTANAKIS; VOYER, 2014).  

Com isso, a cultura passou a ter uma grande importância dentro da pesquisa em 

consumo, ela molda a maneira como as pessoas percebem a si (o self) e aos outros refletindo 

nos hábitos de consumo (KASTANAKIS; VOYER, 2014). Ela ganhou uma posição tão 

importante dentro do contexto das pesquisas em consumo até o ponto em que ganhou uma 

posição quase autônoma (GOLDSTEIN-GIDONI, 2012), surgindo a Consumer Culture 

Theory (CCT). 

A CCT é uma corrente que tenta compreender essa relação entre cultura e consumo, 

através das escolhas comportamentais e das práticas sociais dos indivíduos. Esses elementos 

são vistos como um fenômeno cultural, uma oposição, portanto, à visão predominantemente 

psicológica ou econômica adotada na academia até então (GAIÃO; SOUZA; LEÃO, 2012). 



 
 

22 
 

Em resumo, a CCT ajuda a entender as escolhas dos consumidores levando em consideração 

não só as escolhas individuais, mas sim o contexto cultural a que ela pertence.  

As pesquisas desenvolvidas na área da CCT estão presentes em periódicos de alto 

impacto em todo o mundo, como: Consumer Behavior, Consumption Markets and Culture, 

Marketing Theory e Journal of Consumer Behavior, European Journal of Marketing e 

International Journal of Research (CASSOTI; SUAREZ, 2016, PINTO; LARA, 2011). A 

CCT é fundada na pesquisa antropológica (MILLER, 2010) e enfatiza o papel do consumo na 

construção de identidades individuais. Não sendo, portanto, uma perspectiva apenas 

comportamental ou econômica sobre o consumo (ANNAMMA; LI, 2012).  

No Brasil, estudos foram e estão sendo desenvolvidos nessa corrente em vários 

contextos, como a cultura e o consumo de tatuagens (OLIVEIRA; AYROSA, 2016), a cultura 

e identidade das pessoas que personalizam seus automóveis (RAMALHO; AYROSA, 2009) e 

a cultura e o consumo gay (PEREIRA; AYROSA, 2012). Porém, ainda existem barreiras 

nessa área de estudo, Cassoti e Suarez (2016, p. 353) resumem bem o estado da CCT 

atualmente no Brasil: 

No Brasil, o tema (CCT) também é um dos mais atraentes dentro da área de 

marketing, algo evidenciado pelo elevado número de submissões de trabalhos no 

Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração 

(EnANPAD), principal congresso do País. Desde sua criação, em 2009, o tema 

cultura e consumo, um dos seis temas de marketing, coloca-se entre os dois com 

maior número de submissões. Em diversas escolas de negócios brasileiras, circulam 

novos grupos de pesquisadores dentro da tradição CCT. No entanto, o crescente 

número de pesquisadores e a marcante presença em congressos apenas ilustram o 

potencial dessa abordagem. Encontramos poucos estudos CCT espelhados nos 

sumários das principais publicações brasileiras, onde ainda predominam pesquisas 

calcadas nos pressupostos da psicologia cognitiva e da economia. 

 

 Os pesquisadores da CCT ainda buscam um maior reconhecimento no Brasil, pois, em 

periódicos internacionais de alto impacto, foi observado a diminuição de resistências, 

preconceitos e insistentes questionamentos sobre a cientificidade dos resultados da pesquisa 

interpretativa, que normalmente são o caso das pesquisas em cultura e consumo (CASSOTI; 

SUAREZ, 2016). 

Ademais, ela é considerada uma lente qualitativa que busca explorar o comportamento 

do consumidor, o que crucialmente mantém uma visão sobre ações individuais. Os principais 

métodos utilizados na pesquisa CCT podem incluir entrevistas em profundidade com 

consumidores em contextos de consumo cotidiano, etnografias e abordagens históricas 

baseadas em pesquisa secundária (DESJEUX; SUAREZ; CAMPOS, 2014). 

Reckwitz (2002) explica que as teorias culturais, como a CCT, buscam explicar e 

compreender as ações humanas reconstruindo as estruturas simbólicas do conhecimento que 
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permitem e limitam os agentes a interpretar o mundo, levando-os a comportar-se de maneiras 

correspondentes ao que ele chama de ordem social. Essas teorias destacam o significado de 

estruturas simbólicas compartilhadas ou coletivas de conhecimento, a fim de captar a ação e a 

ordem social. O próximo subtópico explora os conceitos e a importância da cultura para o 

campo do comportamento do consumidor. 

2.2 Cultura 

A cultura é muito estudada no campo da Antropologia e possui uma reconhecida 

importância no campo das ciências sociais aplicadas.  Definir a cultura é um grande desafio 

(FISCHER, 2009), pois, muitas vezes, é definida de forma tão ampla que se torna equivalente 

à própria sociedade. As definições amplas tendem a negligenciar a distinção entre cultura, 

instituições e estrutura social, reduzindo a utilidade analítica do conceito (POLAVIEJA, 

2015). 

Segundo Fischer (2009), existem duas características-chave desse conceito. A primeira 

característica diz que a cultura é tipicamente definida como um fenômeno coletivo que é 

compartilhado entre os membros de um grupo (HOFSTEDE, 1980). A segunda característica, 

da maioria das definições contemporâneas, é que a cultura é aprendida e não transmitida 

geneticamente, embora tenha havido tentativas de integração de evolução genética e cultural 

(GINTIS, 2007). 

Todas as unidades sociais desenvolvem uma cultura. Mesmo em relacionamentos de 

duas pessoas, uma cultura se desenvolve ao longo do tempo. Na amizade e nos 

relacionamentos amorosos, por exemplo, os parceiros desenvolvem sua própria história, 

experiências compartilhadas, padrões de linguagem, rituais, hábitos e costumes que dão a esse 

relacionamento um caráter especial - um caráter que o diferencia de várias maneiras de outros 

relacionamentos. Isso pode incluir datas, lugares, músicas ou eventos especiais que tenham 

um significado simbólico único e importante para os dois indivíduos (SOUZA; HUTZ, 2008). 

Grupos, em geral, desenvolvem culturas. Elas são compostas pela coleta de regras, 

rituais, costumes e outras características que dão uma identidade à unidade social. Elas podem 

estabelecer regras de conduta. Por exemplo, onde as pessoas tradicionalmente se reúnem, se 

essas reuniões começam no horário ou não, qual o comportamento das pessoas, como as 

decisões são tomadas e como o grupo socializa. São todos esses elementos que, ao longo do 

tempo, se tornam elementos definidores e diferenciadores de sua cultura (HALL, 1979). 

As culturas mais ricas e complexas são aquelas que estão associadas a uma sociedade 

ou a uma nação, e o termo cultura é mais comumente utilizado para se referir a essas 
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características, incluindo padrões de linguagem e uso de linguagem, rituais, regras e 

costumes. Uma cultura nacional também inclui elementos como eventos e personagens 

históricos significativos, filosofias de governo, costumes sociais, práticas familiares, religião, 

filosofias e práticas econômicas, sistemas de crença e valores e conceitos e sistemas de 

direito. Assim, qualquer unidade social, seja um relacionamento, grupo, organização ou 

sociedade, desenvolve uma cultura ao longo do tempo (HALL, 1979). 

Um importante estudo sobre a definição de cultura foi realizado por Kroeber e 

Kluckhohn (1952). Nesse estudo, os autores realizaram uma revisão crítica das concepções e 

definições de cultura. Levantando e discutindo cerca de 160 definições, os autores criaram sua 

própria definição: 

A cultura consiste em padrões, explícitos e implícitos, de comportamentos 

adquiridos e transmitidos por símbolos, constituindo a realização distintiva de 

grupos humanos, incluindo suas formas de personificação em artefatos; o núcleo 

essencial da cultura consiste em ideias tradicionais (historicamente derivadas e 

selecionadas) e especialmente seus valores anexados; os sistemas culturais podem, 

por um lado, ser considerados como produtos de ação, por outro, como elementos 

condicionantes de ação adicional (KROBER; KLUCKHOLN, 1952, p. 181). 

 

Segundo Craig e Douglas (2006), dessas definições levantadas por Kroeber e 

Kluckhohn (1952), talvez a definição mais amplamente aceita seja a proposta por Tylor 

(1896), para quem a cultura é uma manifestação complexa que inclui conhecimento, crença, 

arte, moral, direito, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem 

como um membro da sociedade. 

Shavitt, Lee e Johnson (2008, p. 1103) afirmam que a cultura inclui “elementos 

compartilhados que fornecem padrões para perceber, acreditar, avaliar, comunicar e agir entre 

aqueles que compartilham uma língua, um período histórico e uma localização geográfica”. A 

cultura é um aspecto importante quanto se estuda o comportamento humano e as práticas 

realizadas pelas pessoas no seu cotidiano. 

De acordo com Polavieja (2015), a cultura influencia diretamente o comportamento 

das pessoas, existem duas abordagens contemporâneas na sociologia cultural que possuem 

diferenças quando se fala do papel atribuído à cultura como um formador da ação humana. 

A primeira está associada às tradições e vê a cultura como o repositório de 

preferências, crenças, valores e identidades que motivam o comportamento das pessoas. Já a 

segunda vê a cultura como um repertório complexo, ou conjunto de ferramentas, de símbolos, 

competências, práticas e justificativas que as pessoas usam estrategicamente para dar sentido 

às suas ações (FISCHER, 2009).  

Enquanto a primeira abordagem atribui à cultura um forte papel causal na direção do 
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comportamento das pessoas, a segunda abordagem atribui isso principalmente como uma 

força restritiva (POLAVIEJA, 2015). O presente estudo leva em consideração as duas 

abordagens, pois, como relata Polavieja (2015), a mesma cultura pode agir tanto como força 

restritiva quanto como um papel causal, as pessoas fazem ou deixam de fazer determinada 

prática por conta da cultura. 

Esse é um ponto importante para os estudos do comportamento do consumidor. Como 

a cultura pode atuar desses dois modos, os componentes culturais podem agir de maneiras 

diferentes, moldando de maneiras diferentes o comportamento humano. Os componentes 

culturais são os formadores do que se entende por cultura. Segundo Craig e Douglas (2006), 

os estudos sobre o comportamento do consumidor que envolvem cultura possuem três 

componentes principais, os valores e sistemas de crenças, a cultura material e os artefatos e a 

linguagem e sistemas de comunicação (Figura 02). 

Figura 02 – Componentes culturais de Craig e Douglas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Craig e Douglas (2006) 

Em cima dessa definição de componentes culturais, Ceglia, Lima e Leocádio 

propuseram um framework (Figura 03) em estudos em consumo sustentável. Ele trata, além 

dos componentes culturais, de duas teorias culturais consolidadas. A primeira é a teoria dos 

valores, proposta por Schwartz (1994), onde os autores tratam dos valores importantes para o 

consumo sustentável: a benevolência e o universalismo. A segunda é a teoria do 

comportamento planejado, proposta por Ajzen (1991), onde os autores argumentam que as 

normas subjetivas, o controle comportamental percebido e a atitude afetam diretamente no 

comportamento de consumo sustentável do indivíduo.  
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Figura 03 - Framework de estudos em consumo sustentável 

 

Fonte: Ceglia, Lima e Leocádio (2015) 

Como relatado na introdução do presente estudo, dentro do contexto cultura e 

consumo, valores culturais é um tema recorrente em estudos já consolidados (HALL, 1976; 

HOFSTEDE, 1980, 1991; SCHWARTZ, 1994), por esse motivo optou-se por focar o estudo 

na parte da cultura que é menos estudada: a cultura material e os artefatos e os sistemas de 

comunicação e a linguagem.  

Nos próximos subtópicos, será fornecida uma revisão estruturada do papel da cultura 

material e dos artefatos e dos sistemas de comunicação e da linguagem na formação da 

percepção individual utilizando conceitos de outros campos da ciência social, como da 

antropologia e sociologia. 

2.2.1 Cultura material e artefatos 

Markus e Kitayama (2010, p. 422) afirmam que “a palavra cultura é um substituto para 

um conjunto similar e expansivo de conceitos materiais e simbólicos ... que dão forma e 

direção ao comportamento [e que] a cultura está localizada em padrões de ideias, práticas, 

instituições, produtos e artefatos”. Dentro disso, o pensamento recente na antropologia define 

a cultura material como um "evento" ou "efeito" que emerge da performance de coisas, 

corpos, artefatos e espaços materiais (HICKS, 2010; MITCHELL, 2013).   

Para ara Mukerji (1994), a cultura material é composta dos objetos que as pessoas 

tendem a possuir, por compartilhar de determinada cultura, e distinguem-se dos demais ao seu 
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redor por criarem um ambiente visivelmente humano que servem para organizar a vida em 

grupo. Segundo Kim (2017), os estudos da cultura material e artefatos outrora realizados não 

dão a devida importância ao papel desses elementos nos movimentos sociais. Para ele, os 

artefatos são importantes para o entendimento de alguns tipos de movimentos sociais que 

levam as pessoas a terem um dado comportamento. 

Dentro da teoria das práticas, por exemplo, a ideia de que os artefatos são adquiridos e 

utilizados no decorrer da realização de práticas sociais tem importantes implicações para as 

teorias de consumo. Os artefatos são simbolicamente e materialmente posicionados, mediados 

e filtrados através das culturas e convenções existentes. Eles são elementos essenciais para a 

realização de grande parte das práticas (SHOVE; PANTZAR, 2005). 

Saindo dessa visão sociológica da cultura material e entrando nos estudos relacionados 

ao consumo sustentável, Craig e Douglas (2006) relatam que a cultura material incorpora: os 

objetos ou artefatos, os rituais, as instituições e os símbolos de uma sociedade, estabelecendo 

regras e normas para se comportar junto aos outros dentro dessa sociedade, seja em geral ou 

em ocasiões específicas. Ela está diretamente relacionada com o comportamento dos 

indivíduos que compartilham aquela cultura. 

Um bom exemplo da relação entre a cultura material e o comportamento é o 

significado atribuído às posses (artefatos). Algumas culturas possuem objetos favoritos, eles 

servem como pertences que as refletem a cultura da qual aquele indivíduo possuidor do objeto 

participa (CRAIG; DOUGLAS, 1997). Belk (1988) argumenta que os objetos podem ser 

importantes elementos de formação de identidade dos indivíduos e de grupos, já que eles são 

capazes de expressar os gostos e interesses de seus possuidores. Essa posse de objetos e 

objetos favoritos pode ser observada em todas as culturas.  

Dankl (2012) relata como a cultura material, através dessa posse de objetos, pode 

mudar com o passar do tempo de acordo com a inserção do indivíduo em outra cultura. 

Quanto mais o tempo passa, as pessoas vão entrando em outras fases da vida, participando de 

outros tipos de grupos e mudando a posse de objetos, esse fenômeno acompanha toda a vida 

do ser humano, vai desde a infância até a morte. 

Além de fazer parte de uma cultura os objetos também podem ser componentes 

necessários para a realização de muitas práticas. Realizar uma prática pode significar usar 

determinados objetos com uma determinada maneira. Pode parecer insignificante, mas é 

importante enfatizar que dentro das práticas de descarte de resíduos precisamos de objetos 

tanto para descartar, quanto para receber o descarte (RECKWITZ, 2002). 
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Os rituais estabelecidos pela sociedade, outro componente da cultura material, são 

indicadores importantes da força dos laços culturais e da programação coletiva compartilhada 

da sociedade. Eles podem ser prescritos pelas tradições de uma comunidade. Segundo Bell 

(1997), rituais são uma sequência de atividades que envolvem gestos, palavras e objetos, 

realizados em um local específico e realizados de acordo com a sequência definida. 

Esses rituais envolvem a manipulação de certos objetos, uso de roupas especiais, 

consumo de alimentos especiais, bebidas ou drogas (BELL, 1997). O ato de presentear, por 

exemplo, é um dos rituais sociais mais estudados (ÁSSIMOS et al., 2017; LADEIRA et al. 

2016; TEIXEIRA; FREITAS, 2011). Em geral, cada cultura desenvolve suas próprias práticas 

de entrega de presentes, incorporando laços de obrigação e reciprocidade consistentes com a 

rede de relações sociais dentro da cultura (CRAIG; DOUGLAS, 2006). 

Já as instituições, outro elemento da cultura material, também estão diretamente 

associadas ao consumo dos indivíduos que participam ou estão associados a elas. Elas podem 

influenciar o consumo de maneira positiva (SCHARF et al., 2017) ou negativa (FELIPE; 

CERIBELI; BRANDÃO, 2017) em relação ao consumo sustentável.  

Não existe um consenso sobre definição de instituição, dentre as definições existentes 

duas se destacam como sendo as mais aceitas. A primeira é que as instituições são padrões 

estáveis de comportamento que definem, governam e restringem a ação. Outra definição é que 

uma instituição é uma organização ou outra estrutura social formal que governa um campo de 

ação. Teoricamente, as instituições são regras que conectam um indivíduo ou organização a 

um ambiente social mais amplo (ROJAS, 2013). 

Um exemplo de instituição, segundo Holt (1995), são os próprios padrões de consumo. 

Eles demarcam estilos de vida e classe social de uma cultura. Através desses padrões, são 

impostas diferenças entre os participantes dessa cultura e os não participantes. O sociólogo 

Veblen (1974) ressalta isso em seu estudo sobre o consumo conspícuo, onde uma classe 

superior consome de uma forma diferenciada para mostrar poder e distanciamento da classe 

inferior. 

A universidade e o governo, por exemplo, podem ser vistos como instituições a partir 

do momento em que eles instituem regras. Além disso, Greenfield (1973) relata que as escolas 

e universidades são artefatos culturais que refletem os valores de seus membros, sabendo que 

as organizações, em geral, são manifestações subjetivas das crenças, interesses e intenções das 

pessoas. 

Os símbolos e signos, últimos componentes da cultura material aqui abordados, são 
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partes importantes de uma cultura. O símbolo pode ser uma marca ou objeto cujo valor ou 

significado é atribuído pelos seus usuários. Este valor nunca é determinado pelas 

características físicas do objeto em questão, isto é, de suas propriedades intrínsecas, mas 

sempre por algo arbitrário que se torna convencional (MILLER, 2007).  

As marcas, como dito anteriormente, podem ser traços de uma cultura (HOLT, 1998). 

Carroll e Ahuvia (2006) relatam que existe conexão entre o amor e a marca, fazendo com que 

os indivíduos que possuem essa relação mais íntima com a marca, acabem formando grupos e, 

consequentemente, culturas próprias relacionadas aquela determinada marca. O outro grande 

componente cultural que será aprofundado está relacionado aos sistemas de comunicação e a 

linguagem de uma cultura. 

2.2.2 Sistemas de comunicação e linguagem 

 A relação entre comunicação e cultura é muito complexa e íntima. Primeiro, as 

culturas são criadas através da comunicação. Isto é, a comunicação é o meio de interação 

humana através do qual características culturais - sejam costumes, papéis, regras, rituais, leis 

ou outros padrões - são criados e compartilhados, as culturas são um subproduto natural da 

interação social. Em certo sentido, as culturas são o "resíduo" da comunicação social (HALL, 

1959). 

 A comunicação surge da necessidade de se conectar e interagir com os outros e une 

pessoas isoladas de forma única. Ela envolve mensagens codificadas e transmitidas para 

outras que as descodificam e respondem de acordo. Os modos de comunicação tanto verbais 

como não-verbais são parte integrante da cultura (HALL, 1976) e fornecem links dentro e 

entre unidades culturais. 

 Sem meios de comunicação seria impossível preservar e transmitir características 

culturais de um lugar para outro. Pode-se dizer, portanto, que a cultura é criada, moldada, 

transmitida e aprendida através da comunicação. O inverso também é verdadeiro, isto é, as 

práticas de comunicação são amplamente criadas, moldadas e transmitidas pela cultura 

(HALL, 1959). 

 Para entender as implicações dessa relação comunicação-cultura, é necessário pensar 

em termos de processos de comunicação constantes, em vez de um único evento de 

comunicação. Por exemplo, quando um grupo de três pessoas se reúne pela primeira vez, os 

membros trazem consigo pensamentos individuais e padrões comportamentais de experiências 

de comunicação anteriores e de outras culturas das quais eles são, ou foram, participantes. À 

medida que os indivíduos começam a se comunicar com os outros membros desse novo 
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grupo, eles começam a criar um conjunto de experiências compartilhadas e formas de se 

comunicar próprias, o que acaba se tornando uma característica daquele grupo (HALL, 1959). 

 Se o grupo continuar a interagir, um conjunto de histórias, padrões, costumes e rituais 

distintos evoluirá. Algumas dessas características culturais seriam bastante óbvias e tangíveis, 

de tal forma que se uma nova pessoa se juntasse ao grupo encontraria "regras" culturais em 

andamento, às quais ela aprenderia a se conformar através da comunicação. Novos membros, 

por sua vez, influenciariam a cultura do grupo de maneiras pequenas ou grandes, à medida 

que se tornassem parte dela. De forma recíproca, essa cultura reformulada molda as práticas 

de comunicação dos membros atuais e futuros do grupo. Isso é verdade com qualquer cultura, 

a comunicação molda a cultura e a cultura molda a comunicação (HALL, 1959). 

 Ademais, essa ligação entre cultura e comunicação é tão forte que Hall (1959, p. 186) 

afirma “cultura é comunicação e comunicação é cultura”, ou seja, a comunicação é uma parte 

integrante da cultura que merece um destaque nos estudos culturais e, consequentemente, nos 

estudos de cultura e consumo.  

 No contexto das práticas sociais, a comunicação é relevante, porque a fala, a escrita, a 

mídia impressa e a mídia eletrônica, que fazem parte dos sistemas de comunicação, moldam 

práticas sociais. Ou melhor falando, elas permitem e/ou limitam certas atividades corporais e 

mentais (RECKWITZ, 2002).  

 Os estudos de comunicação examinam o uso de objetos e linguagem como 

transportadores de cultura. A comunicação é um elemento chave da cultura, pois fornece um 

mecanismo para transmitir e interpretar mensagens relacionadas ao mundo em torno de um 

indivíduo (BABCOCK; DU-BABCOCK, 2001). 

 A comunicação ocorre em um contexto físico e social, como tempo, localização e 

relacionamento social dos participantes, bem como em relação a outras mensagens 

concorrentes. Os membros de uma cultura compartilham uma chave comum para interpretar 

seu ambiente social, que estabelece regras para governar a interação. Membros de diferentes 

culturas podem não saber como interpretar esses sinais, resultando em uma falta de 

comunicação (CRAIG; DOUGLAS, 2006).  

 Dentro da comunicação verbal, a linguagem é o elemento mais importante. Ela 

desempenha um papel importante no modo como a cultura afeta as percepções pessoais versus 

outras percepções. Whorf (1956) argumenta que o modo como as pessoas se percebem e dão 

sentido ao mundo é altamente dependente da linguagem falada. Corroborando com essa visão, 
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Briley, Morris e Simonson (2005) e Ross, Xun e Wilson (2002) identificaram de forma 

semelhante que a linguagem pode desencadear autopercepções ligadas à cultura. 

 O idioma é um componente-chave da linguagem, pois fornece um mecanismo para 

codificar e decodificar mensagens. Um idioma compartilhado é, portanto, um fator chave que 

unifica os membros de uma cultura comum. Ele fornece um esquema de organização para 

interpretar e entender o mundo, além de desempenhar um papel importante na formação de 

padrões de pensamento e resposta comportamental, bem como na transmissão de normas 

culturais e padrões de comportamento de uma geração para outra (BABCOCK; DU-

BABCOCK, 2001). 

 Segundo Babcock e Du-Babcock (2001), a linguagem e a comunicação também dão 

sentido aos objetos e símbolos para o indivíduo. Ao mesmo tempo, eles atuam como uma 

força unificadora vinculando os membros de uma sociedade e cultura específicas e facilitando 

a interação intragrupo, ao mesmo tempo que dificultam a interação com membros de outras 

sociedades e culturas. 

 Avanços rápidos na tecnologia das comunicações reduziram drasticamente a 

importância da proximidade geográfica para a comunicação (BABCOCK; DU-BABCOCK, 

2001). Os indivíduos podem agora estar em contato instantâneo com outras pessoas ao redor 

do mundo por voz ou mensagens escritas. As informações que outrora levavam dias ou 

semanas para se espalhar estão disponíveis imediatamente. Como resultado, a proximidade 

física não é mais um requisito fundamental para a formação de uma entidade cultural 

(CRAIG; DOUGLAS, 1997). 

 A linguagem tem muitas facetas relacionadas ao significado dos produtos de consumo. 

A estrutura linguística desempenha um papel importante na formação de processos 

cognitivos, como a percepção e, portanto, o julgamento e a escolha (SCHMITT; ZANG, 

1998), bem como no reconhecimento de marcas (SCHMITT; PAN; TAVASSOLI, 1994) e a 

codificação e recuperação de informações (TAVASSOLI, 1999). 

 Do mesmo modo, a língua estrangeira e os empréstimos podem ajudar a estabelecer a 

identidade de um produto local. A linguagem é mostrada como um fio de cultura importante, 

não só na comunicação dentro de uma cultura, mas também na classificação de conteúdo 

cultural e na retenção de informações relacionadas a essa cultura (CRAIG; DOUGLAS, 

2006). 

 A expressão visual, gestos e sinais são frequentemente elementos importantes de 

comunicação, particularmente em certos tipos de culturas (HALL, 1976). Tanto a linguagem 
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quanto os modos de comunicação visuais desempenham um papel importante na comunicação 

social e questões como a interpretação de mensagens ou interpretações erradas, que merecem 

mais atenção, particularmente em relação às comunicações entre culturas. 

 A comunicação entre pessoas de diferentes culturas nacionais suscita numerosas 

questões cujas diferenças de linguagem constituem uma barreira importante. As diferenças de 

antecedentes culturais, valores e costumes e auto identificações podem atuar como 

impedimentos para uma comunicação efetiva (GAZZOLA, 2016).  

 Com isso, formas de expressar emoções, percepções de si mesmo, outras e fenômenos 

podem diferir e dar origem a problemas de falta de comunicação. Como resultado, a 

comunicação entre povos de diferentes culturas está repleta de dificuldades. Mesmo dentro de 

culturas diferentes, grupos e comunidades podem ter seus próprios modos de comunicação 

particulares, vinculando-os, mas ao mesmo tempo excluindo outros (GAZZOLA, 2016). 

 Essas barreiras podem sem quebradas a partir de interações. Elas podem ser de 

diferentes, inclusive através do consumo, ele pode surgir como um reflexo da comunicação. 

Por exemplo, pessoas não participantes de uma dada cultura, ao para adentrar nessa cultura, 

podem adotar novos padrões de consumo, devido a essa nova comunicação com os 

participantes daquela cultura (MILLER, 2007).  

2.3 Estudos cross-culturais 

Com a globalização, o número de estados-nações etnicamente ou culturalmente 

homogêneos diminuiu. As trocas comerciais de produtos através das fronteiras, juntamente 

com o intercâmbio cada vez mais acelerado de tecnologia e informação, trazem uma maior 

heterogeneidade cultural. Esses fluxos culturais acabam transformando as culturas nacionais 

em um mix de várias outras culturas (CLEVELAND; LAROCHE; HALLAB, 2013).  

A literatura relevante inclui críticas negativas sobre teorias culturais nacionais. 

Críticos acham que mais de uma cultura existem em uma nação, então essa nação pode não 

ser a melhor unidade de análise para examinar culturas. Por esse motivo, Craig e Douglas 

(1997, 2006) argumentam que a cultura nacional está se tornando menos significativa e que a 

unidade de cultura apropriada a ser estudada é muitas vezes um grupo menor de indivíduos, 

mais homogêneo, dentro de uma dada localização geográfica, ou mesmo aqueles que existem 

em vários países. 

 Quando as pesquisas utilizam grupos menores e mais homogêneos, se torna mais 

simples realizar a determinação ou o controle de efeitos contextuais sobre as variáveis 

dependentes (DOUGLAS; CRAIG, 2009) do que com unidades de análise mais amplas. Esses 
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grupos menores e mais homogêneos os autores denominaram de culti-unit. Outra vantagem 

dela é que os pesquisadores conseguem capturar o núcleo etnológico da cultura, além de fazer 

inferências mais significativas sobre as influências da cultura sobre o comportamento 

(DOUGLAS; CRAIG, 2011). 

 O estudo cross-cultural mais citado em pesquisas é o de Hofstede (CLEVELAND et 

al, 2011), contendo cinco dimensões da cultura postuladas para serem universalmente 

operantes em vários graus entre os países. As dimensões de Hofstede foram originalmente 

validadas usando funcionários da IBM em 40 países. Hofstede (1991) descreve cinco tipos de 

diferenças/perspectivas de valores entre as culturas nacionais: distância do poder, 

individualismo versus coletivismo, masculinidade versus feminilidade, aversão à incerteza e 

orientação a longo prazo versus orientação a curto prazo. Esse estudo foi um dos grandes 

marcos para estudos em mais de uma cultura. 

 Os estudos culturais apresentam-se sob duas correntes, essas duas abordagens 

dominaram a pesquisa intercultural em ciências sociais: emic e etic. A abordagem emic 

examina o fenômeno estudado a partir de um contexto específico (por exemplo, cultura, país). 

Sustenta que a teoria, os construtos e assim por diante são específicos desse contexto. 

Portanto, essa abordagem requer o desenvolvimento de medidas específicas para cada unidade 

de análise e, levadas ao extremo, limitadas ou nenhuma comparação é possível (LUNA; 

GUPTA, 2001).  

Por exemplo, essa abordagem implicaria no desenvolvimento de diferentes medidas de 

um constructo, como a personalidade da marca, para cada contexto. Resumindo, ela busca 

obter uma exploração profunda de uma determinada cultura, a partir da compreensão de como 

as pessoas veem todos os fenômenos sob investigação e das relações entre eles (BUIL; 

CHERNATONY; MARTINEZ, 2012; LUNA; GUPTA, 2001). 

 Em contraste, a etic, segunda corrente, abrange estudos que buscam realizar uma 

comparação entre culturas diferentes, procurando variáveis universais ou teorias que possam 

ser assumidas como comum a essas culturas e seus desenvolvimentos. A abordagem etic 

examina o fenômeno analisado fora de um contexto específico (por exemplo, cultura, país). 

Ela se preocupa em avaliar construtos universais, teorias e assim por diante, e permite 

desenvolver medidas universais que possam ser aplicadas a todos os contextos (LUNA; 

GUPTA, 2001).  

 Seguindo o exemplo anterior, essa abordagem implicaria usar o mesmo instrumento 

para medir um construto, como a personalidade da marca, independentemente do contexto. 
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Embora a abordagem emic ofereça mais confiabilidade e validade interna, a abordagem etic é 

considerada mais prática, em termos de tempo e custo. Além disso, torna as comparações 

mais fáceis e aumenta a validade externa. Assim, os pesquisadores costumam usar a 

abordagem etic, pois teorias, modelos conceituais e projetos de pesquisa usados em uma 

cultura ou país são aplicados em outros da mesma maneira (BUIL; CHERNATONY; 

MARTINEZ, 2012; LUNA; GUPTA, 2001). 

 Para Douglas e Craig (2011), os estudos cross-culturais, ou transculturais, são 

importantes para o avanço da concepção do alcance e dos limites dos construtos e estruturas 

teóricas em diferentes contextos culturais. Além disso, esse tipo de estudo fornece uma 

análise importante acerca das diferenças e semelhanças culturais entre países e culturas.  

 Outra importância atribuída aos estudos cross-culturais, segundo Ceglia, Lima e 

Leocádio (2015), é que no contexto de um único país existem fatores que tendem a ser 

ignorados por fazerem parte de um contexto compartilhado, mas que, quando comparado com 

outros contextos, tais fatores ganham importância. 

 Assim como Reckwitz (2002) relata, as teorias das práticas são abordagens culturais 

que oferecem um conjunto com bases teóricas que podem ser exploradas, principalmente em 

estudos sobre consumo. A próxima seção explana sobre as teorias das práticas, mostrando seu 

surgimento, desenvolvimento, características e a relação com o consumo sustentável. 
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3 TEORIAS DAS PRÁTICAS 

 Neste capítulo, pretende-se delinear aspectos da trajetória de pesquisas e estudos 

acerca da teoria das práticas que possam fornecer aproximações para uma estruturação do seu 

conceito, o entendimento de como ela funciona no contexto social e como ela está ligada ao 

consumo sustentável, fundamentando assim a sua utilização nesta pesquisa. 

 O capitulo está dividido em quatro subseções: a primeira mostra o surgimento da 

teoria das práticas e explana sobre os estudos de alguns dos principais autores das teorias das 

práticas; a segunda traz as características gerais que são aceitas pela maioria dos autores da 

teoria das práticas; a terceira mostra a relação entre as práticas e o consumo sustentável e a 

quarta explana sobre as mudanças nas práticas sociais.  

3.1 Surgimento da Teorias das Práticas 

 A teorias das práticas, ou teorias das práticas sociais, surgiram no decorrer dos anos 

1970, formando uma nova alternativa conceitual atraente para um público que estava 

insatisfeito com os dois tipos de teorias sociais. Ela pode ser encontrada nos trabalhos de 

alguns teóricos, publicados a partir dessa década (RECKWITZ, 2002), como nos trabalhos de 

Bourdieu (1977, 1990), Giddens (1984), Schatzki (1996, 2002), Reckwitz (2002) e Shove e 

Pantzar (2005). 

 Um tópico central das teorias sociais, em geral, diz respeito às relações entre o 

indivíduo e a sociedade. Essa teoria tenta explicar a ordem social e conceituar o social. 

Tradicionalmente, as respostas das teorias sociais são agrupadas de acordo com uma oposição 

básica entre dois extremos: de um lado, teorias baseadas numa perspectiva estruturalista, nas 

quais o sistema social e as estruturas existem como uma dada realidade e determinam em 

grande medida as ações dos indivíduos; e, por outro lado, as teorias que tomam como ponto 

de partida indivíduos autônomos, reduzindo a sociedade à soma dos indivíduos e suas ações 

(RØPKE, 2009). 

 Os primeiros estudos das teorias das práticas buscaram resolver o problema das 

abordagens individualistas e das abordagens culturais, através de uma relação média entre 

agência e estrutura (RECKWITZ, 2002). Em contraste a esses dois tipos de abordagens, as 

teorias das práticas descentralizaram os indivíduos das análises e, em vez disso, voltou a 

atenção para a organização social e coletiva das práticas, amplas entidades culturais que 

moldam as percepções, interpretações e ações dos indivíduos (HARGREAVES, 2011; 

HALKIER; KATZ-GERRO; MARTENS, 2011). 
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 Seguindo a linha temporal para mostrar o desenvolvimento dos estudos das teorias das 

práticas, Pierre Bourdieu buscou explicar a estrutura lógica da ação humana através da teoria 

das práticas, desde seu livro Esboço de uma Teoria da Prática (1977) até uma de suas últimas 

publicações A Lógica da Prática (1990). Um projeto que, pelo menos no início, ainda era 

influenciado em grande parte pelo estruturalismo, que buscava um mundo social com 

estruturas objetivas que pudessem dirigir a ação e a representação das pessoas que realizam as 

práticas dentro da estrutura social.  

 Com isso, ele segue a tradição de Lévi-Strauss (1958), aceitando a existência de 

estruturas objetivas, independentes da consciência e da vontade dos agentes. Porém, ele 

quebra essa tradição ao sustentar que tais estruturas são produto de uma criação social dos 

esquemas de percepção, de pensamento e de ação. Além de afirmar que as estruturas, as 

representações e as práticas são construídas e reconstruídas continuamente (THIRY-

CHERQUES, 2006). 

 Segundo Reckwitz (2002), Michel Foucault, apesar de não ser um grande expoente da 

teoria das práticas, teve influência através de suas obras dos anos 1960 e 1970, onde 

experimentou várias opções teóricas diversas entre estruturalismo, pós-estruturalismo e uma 

teoria do corpo, utilizando relações entre corpos, agência, conhecimento e compreensão, que 

podem igualmente ser entendidas como praxeológicas, assim como a de Bourdieu, que 

buscava estudar a estrutura lógica da ação humana. 

 Thiry-Cherques (2006) relata que Bourdieu se afasta de Foucault em alguns pontos. 

Foucault realiza análises a partir de relações entre elementos, para se ater ao princípio da 

estrutura, a fim de obter uma arquitetura inerente do mundo social que entende as práticas 

humanas como sustentadas por sistemas de elementos universais. Já Bourdieu recusa essa 

visão objetivista do estruturalismo, para ele as estruturas devem ser analisadas a partir da 

prática em si e não das relações desses elementos. 

 Já Anthony Giddens (1984), também inspirado no estruturalismo, desenvolveu sua 

própria versão da teoria da prática. Ele promoveu esforços através de uma formulação sutil e 

elaborada da interação, na qual as práticas sociais se tornam o conceito mediador entre 

agência e estrutura. Giddens via a sociedade como constituída por práticas sociais produzidas 

e reproduzidas ao longo do tempo e do espaço. Segundo ele, “O domínio básico do estudo das 

ciências sociais, de acordo com a teoria da estruturação, não é a experiência do ator 

individual, nem a existência de qualquer forma de totalidade social, mas práticas sociais 

ordenadas através do espaço e do tempo” (GIDDENS, 1984, p. 2). 
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 Para ele, os agentes são bem informados sobre suas atividades cotidianas e a maioria 

das atividades rotinizadas é realizada com base em uma consciência prática que não requer 

reflexão consciente. Em vez de conceber as ações como eventos isolados, a agência é vista 

como um fluxo de atividades em um processo contínuo. Consequentemente, a 

intencionalidade também é vista em uma perspectiva processual, em vez de relacionar 

motivações específicas a ações específicas. As razões para as ações também podem ser 

formuladas discursivamente, no entanto, os agentes podem ser questionados sobre suas 

práticas e, após a reflexão, tornarem-se abertos a mudanças. Isso que implica que os agentes 

não são “escravos” passivos de pressões estruturais (GIDDENS, 1984).  

 Através das práticas cotidianas, os agentes geram padrões de relações sociais, 

caracterizadas como sistemas sociais. Os sistemas sociais são, portanto, relações entre atores, 

organizadas como práticas sociais repetidas, reproduzidas e transformadas por eles. Logo, 

pode ser dito que os sistemas possuem propriedades estruturais, ou características 

institucionalizadas, dando solidez à prática ao longo do tempo e do espaço (GIDDENS, 

1984). 

  As propriedades estruturais das práticas envolvem elementos de significado e 

comunicação, controle e relações de poder e legitimidade. Elas também oferecem regras e 

recursos que os agentes utilizam em suas práticas, como regras de linguagem e vários 

procedimentos para realizar a prática. Essas regras e recursos permitem e limitam (assim 

como a própria cultura) as práticas sociais dos agentes e, simultaneamente, se unem e são 

transformados em práticas (GIDDENS, 1984; RECKWITZ, 2002). 

 Assim, desde as teorias de Bourdieu e de Giddens, as práticas são as unidades básicas 

para análise do contexto social. Isto implica, por um lado, que as ações individuais são 

constituídas por práticas e, por outro lado, que ordem social, estruturas e instituições surgem 

através de práticas. A vida social, portanto, consiste em realizar práticas, como, culinária, 

recreação, práticas políticas, religiosas e educacionais (RØPKE, 2009).  

 Shove e Pantzar (2005) relatam que essas versões das teorias das práticas inspiradas 

no estruturalismo, como as de Bourdieu e Giddens, “são teorias completamente sociais no 

sentido de que os artefatos, infraestruturas e produtos materiais pouco se apresentam, elas 

levam em consideração apenas o tempo e o espaço onde e quando são realizadas as práticas” 

(p. 44). Seguindo as formulações mais recentes de Schatzki (2002) e Reckwitz (2002), as 

teorias das práticas ganharam uma ênfase maior nos aspectos outrora esquecidos por Bourdieu 

e Giddens. 
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 Saindo das abordagens influenciadas pelo estruturalismo, Schatzki (1996, 2002, 2005), 

por sua vez, introduz a sua concepção através de uma reflexão sobre o espaço e as práticas 

sociais. Ele pressupõe que a vida social existe e se desenrola sempre dentro de um dado 

contexto que é fundamental para analisar e explicar os fenômenos sociais.  

 Na terminologia de Schatzki (2002), uma prática é um conjunto de atividades 

organizadas, integradas e de falas interconectadas. Um conjunto organizado de atividades é 

visto como uma entidade coordenada quando é reconhecível no tempo e no espaço, assim 

como Giddens (1984). Uma prática é uma entidade relativamente duradoura e relativamente 

reconhecível. Tal entidade só pode existir quando as atividades envolvidas são executadas por 

grupos, não apenas por alguns indivíduos em particular, mas por grupos maiores de pessoas. 

Além disso, afirma que as práticas sociais são compostas por uma malha não só de nexos de 

práticas, mas também de arranjos materiais, como relatam Santos e Silveira (2015, p.6): 

É essa malha que constitui o que ele (Schatzki) considera a ordem que marca toda a 

vida social – é ela o lócus do social onde as entidades (humanas e/ou não humanas) 

agem, relacionam-se, posicionam-se umas em relação às outras e ganham 

significado e identidade (SCHATZKI, 2002). A vida social, ou a coexistência 

humana, nesse caso, “transpira de forma inerente” como parte de uma malha de 

práticas e arranjos. Na concepção de Schatzki (2002, 2005) a malha práticas-arranjos 

materiais é concebida como “o lugar” (um site) em que a vida humana acontece (as 

ações, os estados mentais e a identidades das pessoas são o que eles são dentro de 

um horizonte de inteligibilidade possível) e do qual dependem aqueles fenômenos 

que mantém juntas as vidas das pessoas (cadeias de ações, estados mentais 

compartilhados, layouts materiais e interconexão de contextos (SCHATZKI, 2005, 

p. 470). 

 

 A vida social como um todo envolveria, assim, múltiplas ações nem sempre cíclicas, 

mas sempre organizadas, realizadas por uma ou mais pessoas em determinados cenários onde, 

além de outras pessoas, existem também objetos ou artefatos, o que ele chama de atores não-

humanos (SANTOS; SILVEIRA, 2015). 

 Os trabalhos de Schatzki (1996, 2002, 2005) contribuíram principalmente para uma 

compreensão elaborada da constituição e mudança de práticas. Resumindo, Theodore 

Schatzki descreveu as práticas sociais das atividades humanas levando em consideração o 

contexto social, uma filosofia social explicitamente focada no conceito de prática. 

 Entrando na abordagem das práticas de Reckwitz (2002), já é observado uma nova 

visão de prática. Para ele, a prática é uma maneira rotineira na qual os corpos são movidos, os 

objetos e os assuntos são tratados, as coisas são descritas e o mundo é entendido. Essa 

definição de Reckwitz põe em evidência os principais elementos que ele acredita que 

compõem as práticas sociais: corpo, mente, objetos, conhecimento, linguagem, estrutura e 

individualidade, que serão explicadas a seguir. 
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Na visão de Reckwitz (2002), a teoria da prática possui uma maneira diferente de ver o 

corpo. As práticas são atos complexos e interconectados que movimentam um corpo. Uma 

prática social é, portanto, o produto do treinamento desse corpo. Quando o indivíduo aprende 

uma prática, ele aprende a ser corpo, e isso significa mais do que movimentá-lo. Uma prática 

pode ser entendida como a performance regular e hábil dos corpos. Isso vale para os modos de 

manipulação de certos objetos, bem como para atividades intelectuais, como falar, ler ou 

escrever.  

A mente, o outro elemento das práticas segundo Reckwitz (2002), atua de maneira 

interligada ao corpo. Dentro da prática, as performances corporais estão necessariamente 

conectadas com um certo know-how. Assim, uma prática social consiste em realizar certas 

atividades corporais e certas atividades mentais. Se um indivíduo realiza uma prática, ele deve 

assumir os padrões corporais e mentais que a constituem. 

Já os objetos entram como componentes necessários de muitas práticas, não todas, mas 

grande parte. São tão indispensáveis quanto as atividades corporais e mentais. Realizar uma 

prática com muita frequência significa usar determinadas coisas de uma determinada maneira 

(uma harmonia entre corpo, mente e objetos) (RECKWITZ, 2002).  

Outro elemento da prática é o conhecimento, que não deve ser confundido com o 

elemento mente. Uma prática social específica contém formas específicas de conhecimento. 

Para a teoria prática, esse conhecimento é mais complexo do que apenas o saber realizar a 

prática, ele abrange formas de compreender, saber como, modos de querer e de sentir que 

estão ligados uns aos outros dentro de uma prática. Resumindo, o conhecimento é um modo 

particular de compreender o mundo, que inclui uma compreensão de objetos, de pessoas e de 

si mesmo (RECKWITZ, 2002). 

Nas teorias das práticas, o discurso e a linguagem, outros elementos das práticas, 

abrangem diferentes formas nas quais o mundo é construído. A prática discursiva contém 

padrões corporais, atividades mentais rotinizadas, formas de compreensão, know-how (como 

regras de uso da gramática) e motivação. A teoria da prática deve enfatizar que a linguagem 

só é rotinizada nas práticas discursivas. Nelas, os participantes atribuem, de maneira rotineira, 

certos significados a certos objetos, tornando-os necessários para entender outros objetos e, 

acima de tudo, para realizar uma prática (RECKWITZ, 2002).  

Para as teorias das práticas, a natureza da estrutura social consiste em transformar 

simples atos em rotinas. As práticas sociais são rotinas, rotinas de mover o corpo, de entender 

e querer, de usar as coisas, interconectadas em uma prática. A estrutura não é, portanto, algo 
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que exista apenas na cabeça de um indivíduo ou nos padrões de comportamento. Pode-se 

encontrá-la na natureza rotineira da ação. Entretanto, a ideia de rotina implica 

necessariamente a ideia de uma temporalidade de estrutura. Práticas sociais rotinizadas 

ocorrem na sequência do tempo, na repetição. Para a teoria da prática, então, as mudanças das 

estruturas devem ocorrer em crises cotidianas de rotinas (RECKWITZ, 2002). 

O praticante, último componente das práticas, está no centro das teorias clássicas de 

ação. Na teoria prática, eles são corpos e mentes que carregam e executam práticas sociais. 

Assim, o mundo social é, antes de tudo, povoado por diversas práticas sociais que são 

realizadas por agentes. Como portadores de uma prática, os praticantes não são nem 

autônomos nem os críticos que se conformam às normas. Eles entendem o mundo e eles 

mesmos usam o conhecimento de acordo com a prática particular e sua maneira de realizar a 

prática. Como existem diversas práticas sociais, e como todo agente realiza uma infinidade de 

diferentes práticas sociais, o indivíduo é o único ponto de cruzamento de práticas e de rotinas 

corporais-mentais (RECKWITZ, 2002). 

Shove e Pantzar (2005), evoluindo a partir de Reckwitz (2002), consideram que as 

práticas envolvem três grandes elementos: a integração de materiais, os significados das 

práticas e as formas de competência, eles, por sua vez, são dinamicamente integrados por 

praticantes qualificados através do desempenho regular e repetido. 

As formas de competência incluem o conhecimento, as habilidades, o know-how, as 

regras, as instruções, os princípios e os preceitos de cada prática (SHOVE; PANTZAR, 

2005). No contexto do presente estudo, por exemplo, é necessário que o indivíduo conheça 

sobre o descarte ambientalmente correto, além de conhecer suas regras e o que fazer para 

realizá-lo, para que, desse modo, ele possa internalizar aquele comportamento na sua mente e 

consiga repeti-lo até que ele vire uma prática. 

Os significados são o que o indivíduo pensa sobre a finalidade da prática, emoções 

relacionadas a ela, crenças e entendimentos (SHOVE; PANTZAR, 2005). A prática de 

separação de resíduos, por exemplo, consiste (como uma prática culturalmente 

compreensível) em um padrão de comportamento rotinizado, no qual o indivíduo entende a 

importância e o reflexo de realizar aquela prática. 

Já os materiais seriam objetos, equipamentos e até mesmo partes do corpo envolvidas 

na atividade (SHOVE; PANTZAR, 2005). Por exemplo, para realizar a separação correta de 

lixo, é necessário que existam objetos preparados para o descarte, os objetos comumente 
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utilizados nesse tipo de prática são as lixeiras com cores e símbolos diferentes, para facilitar o 

descarte correto. 

3.2 Características gerais 

 As teorias das práticas aplicadas ao consumo criticam elementos das três principais 

abordagens individualistas e racionalistas dos estudos em consumo (HALKIER; KATZ-

GERRO; MARTENS, 2011): as abordagens que pressupõem que o consumo é dependente de 

racionalidades econômicas e outras racionalidades cognitivas, como as pesquisas baseada na 

Teoria do Comportamento Planejado (AJZEN, 1991); as abordagens que pressupõem que o 

consumo depende de estruturas culturais, como as pesquisas sobre estilo de vida baseadas em 

Bourdieu (1977) e as abordagens que pressupõem que o consumo é o resultado de escolhas 

simbólicas da identidade do consumidor, como as pesquisa inspiradas em Giddens (1991). 

 As teorias das práticas desviam a atenção dos momentos de tomada de decisão 

individual para a realização de várias práticas sociais, incluindo o consumo (SHOVE; 

PANTZAR, 2005). Além disso, os próprios indivíduos são removidos do centro do palco e, 

em vez disso, tornam-se os portadores (RECKWITZ, 2002) das práticas sociais, realizando as 

várias atividades e tarefas que a prática exige. 

 À medida que os indivíduos vivem, eles entram em contato, são recrutados, têm 

"carreiras" internas e ocasionalmente abandonam uma variedade de práticas diferentes. É 

importante ressaltar que as teorias das práticas enfatizam que é através desses compromissos 

com as práticas que os indivíduos passam a entender o mundo ao seu redor e a desenvolver 

um senso de self mais ou menos coerente (WARDE, 2005). 

 Como vários autores corroboram, a teoria das práticas não é uma teoria unificada 

(HALKIER; KATZ-GERRO; MARTENS, 2011; HARGREAVES, 2011; RECKWITZ, 

2002), pelo contrário, existem diferentes versões de leituras teóricas que têm em comum um 

foco em como a ação social é realizada e na constituição e condicionamento de tais micro 

processos de atuação na vida social. Elas possuem vários autores com pensamentos diferentes 

sobre as práticas, como mostrado anteriormente. Esse é um dos motivos da inexistência “da 

teoria das práticas” (SCHATZKI, 2002), em vez disso, ela é uma série de abordagens unidas 

por ideias comuns (WARDE, 2005) como mostrado no presente capítulo.  

 Essa falta de uma teoria sistematicamente apresentada não deve, contudo, levar a sua 

exclusão precipitada. Em vez disso, existem boas razões para argumentar que há algo novo no 

vocabulário teórico-social que os teóricos das práticas oferecem. Elas oferecem um novo 
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compêndio de teorias que, de certa maneira, se difere de outros tipos clássicos de teoria social 

(RECKWITZ, 2002) e pode ser utilizado pelos cientistas sociais. 

 Apesar das diferenças entre as teorias das práticas, uma premissa central em todas as 

teorias é: as práticas sociais são a unidade analítica básica (HARGREAVES, 2011). Elas são 

vistas como um núcleo social e, portanto, são superiores a outros aspectos sociais, como 

identidade e estrutura social. As práticas sociais reproduzem a ordem social e proporcionam a 

normalidade em uma sociedade (SCHATZKI, 1996). A ordem social, então, não aparece 

como um produto da conformidade de expectativas normativas mútuas, mas embutida em 

estruturas cognitivas e simbólicas coletivas, em um conhecimento compartilhado que 

possibilita uma maneira socialmente compartilhada de atribuir significado ao mundo 

(RECKWITZ, 2002). 

 Outro ponto de convergência é que, para se tornarem práticas, as atividades da vida 

social têm que ser continuamente realizadas no cotidiano das pessoas e que essa 

performatividade é organizada através de uma multiplicidade de práticas coletivamente 

compartilhadas com outras pessoas. As práticas são vistas como configurações de uma série 

de dinâmicas teoricamente e igualmente importantes e interconectadas, como pode ser visto 

nesta definição de Reckwitz (2002, p. 249-250): 

Uma prática ... é um tipo de comportamento rotinizado que consiste em vários 

elementos, interligados entre si: formas de atividades corporais, formas de atividades 

mentais, coisas e seu uso, um conhecimento de fundo na forma de compreensão, 

conhecimento, estados de emoção e conhecimento motivacional. Uma prática - uma 

maneira de cozinhar, de consumir, de trabalhar, de investigar, de cuidar de si ou de 

outros etc. - forma, por assim dizer, um "bloco" cuja existência depende 

necessariamente da existência e da interconexão específica desses elementos, e que 

não pode ser reduzido a nenhum desses elementos únicos. 

 

Porém, essa definição não é corroborada por todos os autores, virando, assim, um 

ponto de desacordo. Alguns teóricos se concentram nos vários componentes ou elementos que 

constituem uma prática (RECKWITZ, 2002; SHOVE; PANTZAR, 2005), outros nas 

conexões entre esses elementos (SCHATZKI, 2002; WARDE, 2005) e ainda outros na 

posição das práticas como uma ponte entre os estilos de vida dos indivíduos e os sistemas 

sócio técnicos mais amplos (SPAARGAREN; VAN VLIET, 2000).  

Outro ponto importante a ser ressaltado é a distinção entre dois conceitos importantes: 

prática (praxis) e práticas (praktik). Segundo Reckwitz (2002, p. 249): 

A “prática” (Praxis), no singular, representa apenas um termo enfático para 

descrever toda a ação humana (em contraste com "Teoria" e mero pensamento). Já 

"práticas", no sentido da teoria das práticas sociais, é outra coisa. Uma "prática" 

(Praktik) é um tipo de comportamento rotineiro que consiste em vários elementos 

interligados entre si: formas de atividades corporais, formas de atividades mentais, 
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“coisas” e seus usos, um conhecimento prévio na forma de compreensão, know-how, 

estados de emoção e conhecimento motivacional. 

Apesar da compreensão das práticas de Reckwitz (2002) ser bem parecida com 

adotada no presente estudo, aqui adotou-se a compreensão empiricamente útil de Shove, 

Pantzar e Watson (2012) sobre práticas como conjuntos materiais, significados e 

conhecimentos que são dinamicamente integrados por praticantes qualificados através do 

desempenho regular e repetido. Essa definição foi escolhida por se encaixar melhor no 

contexto dos dois países em estudo e ir de encontro com as teorias culturais utilizadas. 

Reckwitz (2002), assim como Hargreaves (2011), em alguns momentos, exemplifica 

bem essa compreensão de prática aplicando ao contexto do futebol, por exemplo. O futebol 

envolve um conjunto específico de conhecimentos (por exemplo, regras, objetivos do jogo e o 

nível apropriado de envolvimento emocional), significados (por exemplo, driblar e chutar uma 

bola, fazer um gol) e materiais (por exemplo, um campo, uma bola e um gol).  

As ligações entre esses elementos são então (re)produzidas e mantidas por praticantes 

qualificados no decorrer de um jogo de futebol. Nesse entendimento, as práticas emergem, 

estabilizam e finalmente desaparecem à medida que as relações entre os elementos são feitas e 

quebradas (HARGREAVES, 2011; RECKWITZ, 2002). 

Essas relações, formais e informais, governam a conduta da prática, embora, muitas 

vezes, sem muita reflexão ou consciência por parte das pessoas. As práticas são repetidas, de 

forma constante, até inconscientemente, o que realmente acontece na maior parte do tempo, 

pois possuem uma grande inércia e uma grande dificuldade de mudanças. Assim, as teorias da 

prática enfatizam processos como habituação, rotina, consciência prática, tradição e assim por 

diante (WARDE, 2005). 

As práticas são consideradas entidades reconhecíveis ao longo do tempo e do espaço e, 

portanto, pressupõem algum grau de regularidade e repetição. Esse tipo de estabilidade é 

apoiado por uma visão do comportamento humano que se concentra na importância da 

consciência prática e na incorporação de habilidades aplicadas nas práticas cotidianas. 

Embora as ações sejam intencionais e práticas, a consciência pode ser expressa 

discursivamente se as pessoas forem solicitadas a fazê-las, isso raramente acontece, já que 

muitas ações são realizadas como rotinas (RØPKE, 2009). 

Bourdieu (1977) relata isso no conceito de habitus, através do seu senso de 

disposições corporadas e estruturadas, que é uma noção que compreende a ordem e a 

previsibilidade das ações humanas diante de escolhas livres aparentes, tanto dentro de uma 

prática particular como em diferentes práticas. Para ele, o padrão de social é uma 
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consequência do entendimento estabelecido de quais cursos de ação não são inadequados. A 

convenção neste sentido é fundamental para toda a compreensão do que significa se envolver 

em uma prática. 

Dentro desse contexto, a teoria das práticas não é nem individualista nem holística. Ela 

retrata a organização social como algo diferente, onde indivíduos se relacionam, mas não 

dependem de uma noção abrangente de cultura ou totalidade social. Ela compreende noções 

de conduta não instrumentalistas, observando o papel da rotina de um lado, emoção e desejo 

do outro (WARDE, 2005). 

As práticas possuem um caminho de desenvolvimento. As práticas que são adotadas 

por uma determinada pessoa, serão sempre condicionadas aos arranjos institucionais 

característicos do tempo, do espaço e do contexto social em que ela está inserida, como 

tradições culturais, por exemplo (HARGREAVES, 2011). "Por que as pessoas fazem o que 

fazem?" e "por que eles fazem isso da maneira que elas fazem?" são talvez as principais 

questões sociológicas sobre as práticas, cujas respostas podem ser históricas e institucionais 

(WARDE, 2005). 

As pessoas reconhecem a construção social das práticas, o papel do aprendizado 

coletivo na interpretação da competência e a importância do exercício do poder na definição 

de conduta justificável. Dentro desse contexto, o consumo tem um papel nessas trajetórias, 

uma vez que os modos e os conteúdos da apropriação e uso de bens e serviços são elementos 

integrantes de uma prática (WARDE, 2005). 

3.3 As práticas e o consumo sustentável 

As teorias das práticas se encaixam perfeitamente nos estudos sobre o comportamento 

do consumidor. As abordagens convencionais sobre esse assunto são individualistas e 

racionalistas, privilegiando as escolhas de consumidores individuais ou estruturas culturais 

fora do alcance dos consumidores (RECKWITZ, 2002; RØPKE, 2009; WARDE, 2014). A 

pesquisa sobre o consumo pode, portanto, explorar alguns dos méritos potenciais de uma 

teoria da prática, inclusive não depender de presunções sobre a escolha ou ação individual, 

seja do tipo de ação racional ou como expressão de identidade pessoal (RØPKE, 2009). 

A maioria das práticas e provavelmente todas as práticas integrativas exigem e 

envolvem consumo. Para Warde (2005), o consumo é um processo pelo qual os agentes se 

envolvem em apropriação e apreciação, seja para fins utilitários, expressivos ou 

contemplativos, de bens, serviços, performances, informações ou ambientes, adquiridos ou 

não, sobre os quais o agente possui algum grau de discernimento. 
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Nessa esteira, uma das críticas relacionadas a pesquisa sobre consumo sustentável é a 

redução que é feita apenas a atos comportamentais únicos, como a compra de produtos 

verdes. Há uma necessidade de abordagens teóricas, em relação ao consumo, que levem em 

consideração uma variedade de contextos sociais. As rotinas das pessoas em seus domicílios, 

locais de estudo e/ou de trabalho são contextos importantes a serem estudados (JAEGER-

ERBEN; OFFENBERGER, 2014). Sabendo disso, as teorias das práticas, como é 

argumentado aqui, facilitam a contextualização e o entendimento dessas práticas. 

Nos últimos anos, um número crescente de publicações tem defendido a utilidade de 

uma abordagem da teoria da prática no estudo do consumo (HALKIER; KATZ-GERRO; 

MARTENS, 2011; WARDE, 2005) e, em particular, do consumo sustentável (SHOVE; 

PANTZAR; WATSON, 2012). O consumo sustentável é frequentemente reduzido a escolhas 

do consumidor, esse foco estreito nos atos individuais negligencia seu papel de reproduzir a 

ordem social e apenas mostra uma pequena parte das escolhas individuais do consumo 

(JAEGER-ERBEN; OFFENBERGER, 2014). 

Nas abordagens das teorias das práticas, o consumo é visto como parte da produção e 

reprodução da ordem social. Segundo Jaeger-Erben e Offenberger (2014), a ordem social 

mantém o equilíbrio da vida social, que é composta por macroestruturas, como instituições, 

normas sociais e sistemas de provisão, e por mesoestruturas, como as relações e redes sociais. 

As macro e mesoestruturas exercem uma influência no nível micro da vida cotidiana, que 

pode ser capturado em termos de práticas sociais. Portanto, a estrutura e o desempenho das 

práticas sociais, e não apenas as escolhas específicas do consumidor, constituem o núcleo 

analítico. 

Sabendo disso, existem dois aspectos importantes a serem ressaltados. O primeiro é 

que os atos de consumo são apenas partes visíveis das práticas sociais que evoluem e 

reproduzem entendimentos socialmente compartilhados como um comportamento normal de 

consumo. Um bom exemplo, como argumenta Jaeger-Erben e Offenberger (2014), é o banho 

diário que se tornou normal nas sociedades ocidentais no decorrer do século XX. Algumas 

perspectivas de análise dessa prática social podem ser a transformação meio sociomaterial dos 

padrões de higiene, de ideias sobre o corpo, da distribuição de tecnologias domésticas e dos 

sistemas de provisão (abastecimento de água e eletricidade) que tornaram os padrões de 

limpeza atuais algo que é considerado normal (SHOVE, 2003). 

Da mesma forma, práticas sustentáveis, como a separação de lixo para a reciclagem, 

evoluíram em um mix contínuo de discursos sociais sobre o esgotamento de recursos, bem 
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como a evolução e a difusão do conhecimento prático de como fazer e sobre o 

desenvolvimento das estruturas materiais. Esses processos, abrangendo, entre outras coisas, 

desenvolvimentos de longo prazo e tecnológicos, são relevantes para a estrutura e o conteúdo 

das práticas sociais como entidades (SHOVE; PANTZAR; WATSON, 2012). No entanto, 

essa perspectiva é incompleta sem mostrar como tais estruturas se tornam vivas e como elas 

se perpetuam, por isso é importante mostrar a segunda perspectiva. 

A segunda perspectiva é sobre práticas sociais como performances (SHOVE; 

PANTZAR; WATSON, 2012). Nessa perspectiva, o questionamento é como as práticas de 

consumo são apropriadas, realizadas, combinadas e agrupadas na vida cotidiana. As práticas 

como entidades pré-estruturam o desempenho, mas, através de performances, elas são 

adaptadas aos recursos disponíveis, por exemplo, tempo, capital social e financeiro, dados 

contextos cotidianos e demandas sociais e pessoais (JAEGER-ERBEN; OFFENBERGER, 

2014).  

As práticas sustentáveis, como a separação de lixo para a reciclagem, requerem atos de 

integração, como usar diferentes lixeiras ou fazer a entrega do material nos pontos de coleta. 

Além disso, dependem da constante negociação social e cooperação dentro das famílias. A 

entrega do lixo separado para a reciclagem não funcionaria se alguém em uma residência não 

seguisse os mesmos procedimentos que os outros. Assim, embora a evolução das práticas 

como entidades explique sua existência e caráter, a performance cotidiana é crucial para que 

essas práticas sejam duradouras (JAEGER-ERBEN; OFFENBERGER, 2014). 

Práticas como entidades e práticas como performance abordam dois lados de uma 

moeda: enquanto um estuda os aspectos estruturais, de longo prazo e duradouros, o outro 

estuda sua reprodução cotidiana na condução da vida. Os dois lados se complementam e só 

podem ser separados com base em meios analíticos, pois ambos são relevantes para cada ato 

de consumo. Para entender completamente por que uma pessoa age de certo modo, é preciso 

entender primeiro os contextos e lógicas do cotidiano em que os atos de consumo estão 

inseridos e, em segundo lugar, para os elementos derivados da ordem social que formam 

práticas sociais e desempenhos pré-estruturais (JAEGER-ERBEN; OFFENBERGER, 2014). 

Assim, as práticas sociais são socialmente pré-formadas e realizadas individualmente. 

A ligação de elementos de práticas é socialmente construída, por exemplo, entendimentos 

socialmente compartilhados sobre o que constitui uma pessoa ambientalmente correta são 

formados por meio de discursos socioculturais. Portanto, para entender como as práticas 

sociais como entidades evoluem, é crucial estudar as trajetórias de seus elementos e a maneira 
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pela qual diferentes elementos se ligam (SHOVE; PANTZAR; WATSON, 2012). Ao mesmo 

tempo, é necessário considerar como as práticas são integradas e realizadas no dia a dia.  

 Quase todas as práticas envolvem o uso de recursos materiais, em termos ecológicos, e 

a sociedade humana pode ser vista como um organismo que se apropria de recursos do meio 

ambiente, transformando-os para fins úteis para os seres humanos e, finalmente, descartando-

os como resíduos. Convencionalmente, o uso final e destruição ou descarte de produtos úteis é 

chamado de consumo (RØPKE, 2009). 

As práticas domésticas são ambientalmente relevantes na medida em que os 

praticantes se apropriam e transformam recursos. O vínculo entre a prática e o meio ambiente 

passa, assim, pelo componente material, isto é, pela produção, uso e descarte dos materiais, 

equipamentos e infraestrutura necessários para realizar a prática. O conceito de consumo é 

utilizado, aqui, para captar o descarte dos resíduos em relação às práticas domésticas. Essa 

definição de consumo enfatiza que a transformação de bens materiais em resíduos, ao mesmo 

tempo em que obtém os serviços dos bens como um aspecto de várias práticas, é um processo 

que, na maioria dos casos, ocorre durante um período mais longo (RØPKE, 2009). 

Continuando no ponto de vista ambiental, as práticas rotineiras são interessantes, pois 

são responsáveis por grande parte do consumo de energia, materiais e água. Simultaneamente, 

a falta de reflexividade nas práticas de rotina pode constituir uma barreira à inclusão da 

preocupação ambiental. Os consumidores, muitas vezes, não estão cientes do impacto 

ambiental das práticas de rotina, quando o impacto não é incorporado como um aspecto do 

significado que constitui a prática e as rotinas, não é tão facilmente questionável. Uma vez 

que as considerações ambientais tendem a ser incluídas apenas em um número limitado de 

ações, servindo como indicadores simbólicos de consciência e comportamento ambiental, 

seria um grande desafio trazer o meio ambiente como um aspecto importante do significado 

na maioria das práticas (RØPKE, 2009). 

3.4 Mudanças nas práticas  

Segundo Süßbauer e Schäfer (2018), as práticas sociais são concebidas como sendo 

atividades rotineiras, cotidianas, situadas no tempo e no espaço e compartilhadas por grupos 

de pessoas como parte de sua vida cotidiana. Comparado com o conceito sociológico das 

"ações", que são atividades intencionais de indivíduos dentro de um contexto para o qual eles 

deram sentido, uma prática social é um tipo de comportamento e compreensão que aparece 

em locais diferentes e em diferentes pontos do tempo e é realizado por diferentes corpos / 

mentes (RECKWITZ, 2002).  



 
 

48 
 

Assim, uma prática social representa um padrão que pode ser preenchido por uma 

multiplicidade de ações, muitas vezes únicas, reproduzindo a prática, por exemplo, obter uma 

carteira de motorista ou usar um aplicativo de compartilhamento de carros para a prática do 

compartilhamento de carros (SÜßBAUER; SCHÄFER, 2018). Segundo Shove, Pantzar e 

Watson (2012), toda prática, seja ela ligada ao consumo sustentável ou não, consiste em três 

elementos interligados, cujas relações foram expressas na Figura 04: 

1. Materiais da prática: objetos, infraestrutura, ferramentas, ferragens e o próprio corpo; 

2. Significado da prática: atividades mentais, emoções e conhecimento motivacional; 

3. Conhecimento da prática: compreensões compartilhadas de bom e apropriado 

desempenho (por exemplo, regras, know how), bem como habilidades necessárias para 

executar. 

 

Figura 04 - Elementos de uma prática social 

 

    

 

 

 

 

Fonte: Shove, Pantzar e Watson (2012) 

Infere-se da Figura 04 que uma prática social, então, depende necessariamente da 

existência e da interconexão específica desses três elementos, mas que não pode ser reduzida 

a nenhum deles (RECKWITZ, 2002). Embora as práticas pareçam ser entidades estáveis em si 

mesmas, podem surgir oportunidades para mudá-las.  

Em relação ao surgimento de práticas, Shove, Pantzar e Watson (2012) traçam a 

distinção analítica entre diferentes estágios na vida de uma prática, conforme exposto na 

Figura 05: na primeira fase da prática, os elementos existem, mas ainda não são integrados; na 

segunda fase, os elementos são rotineiramente combinados e, na terceira fase, os elementos se 

desconectam um dos outros. 
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Figura 05 - Estágios da vida das práticas 

 
Fonte: Shove, Pantzar e Watson (2012) 

 As práticas podem ser alteradas de quatro formas. Em primeiro lugar, elas podem 

mudar quando uma população de portadores da prática muda, através de um novo 

recrutamento ou desvio e migração da prática anterior, bem como variação e redistribuição de 

compromisso entre os participantes (SÜßBAUER; SCHÄFER, 2018). 

 Em segundo lugar, as práticas podem mudar quando alguns dos seus elementos 

desaparecem ou as interconexões entre os elementos são quebradas. As pessoas criam 

combinações entre elementos novos e existentes, como com novas competências adquiridas 

ou novas tecnologias ou equipamentos (SÜßBAUER; SCHÄFER, 2018). 

Em terceiro lugar, as práticas também podem mudar quando os relacionamentos entre 

eles - chamados pacotes de prática - mudam. Os pacotes são definidos como padrões frouxos 

baseados na colocalização e coexistência de práticas. Eles coevoluem para tornarem-se 

incompatíveis ou intimamente acoplados, tais ligações são caracterizadas "como em harmonia 

ou em conflito" (SHOVE; PANTZAR; WATSON, 2012). 

Em quarto lugar, no caso do consumo sustentável, não só as práticas de consumo, mas 

também outras práticas sociais devem ser incluídas na análise, como partes de todo o sistema 

de práticas (SÜßBAUER; SCHÄFER, 2018). Mudar as interconexões entre as práticas, de 

maneiras mais profundas, significa encontrar novas maneiras de interligá-las. 

Segundo Schäfer et al. (2018), apesar de estudarem essa dinâmica de práticas ao longo 

do tempo e espaço, os teóricos das práticas socais, até agora, tinham relativamente pouco a 

dizer sobre o que significa intervir na vida social, como proceder para efetuar, direcionar ou 

governar a mudança e se isso era possível ou desejável. Uma tentativa de explorar o que 

significa intervir na prática diária foi a conceituação de três enquadramentos de intervenção: 

(1) “práticas de recriação”, (2) “práticas de substituição” e (3) “mudar as formas de interligar 

as práticas”. 

A recriação de práticas (1) (Figura 06) baseia-se em reduzir a intensidade de recursos 

das práticas existentes através da mudança dos elementos dos quais elas são compostas. As 

intervenções podem incluir o uso de novas tecnologias, formas de treinamento ou campanhas 
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de marketing social e informação. O recorte pode estar relacionado a apenas um dos 

elementos ou a vários (SCHÄFER et al., 2018). 

Figura 06 - Recriação de práticas 

 
Fonte: Spurling et al. (2013) 

A substituição de práticas (2) se concentra em desestimular práticas atuais 

insustentáveis e substituí-las por alternativas existentes ou novas (como substituir o uso do 

carro pelo uso da bicicleta, Figura 07). A ideia é mudar cada uma das práticas de forma a 

estimular mais desempenhos de práticas sustentáveis. Através deste processo, o equilíbrio da 

competição entre práticas mais e menos sustentáveis muda, no exemplo dado, isto é, a 

condução de carros é realizada com menos frequência e o ciclismo é realizado mais 

regularmente (SCHÄFER et al., 2018).  

Figura 07 - Substituição de práticas 

 
Fonte: Spurling et al. (2013) 

Mudar as formas pelas quais as práticas interligam se concentra nos conjuntos de 

práticas: como mudar uma prática, como a compra de alimentos, tem efeitos e implicações 

para outras práticas, como dirigir. Aqui, as intervenções são baseadas na mudança de várias 

práticas, às vezes não relacionadas, isto é, além da prática em si (direção) e da área de política 

(planejamento de transporte) para outras práticas (SCHÄFER et al., 2018).  
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Figura 08 - Interligação entre as práticas 

 
Fonte: Schäfer et al. (2018) 

Esses enquadramentos de intervenção foram desenvolvidos porque as práticas sociais 

são consideradas um alvo de melhor de intervenção para a política de sustentabilidade do que 

comportamento ou inovação técnica, somente (SCHÄFER et al., 2018).  

 Depois dessa explanação teórica, a próxima seção mostra os aspectos metodológicos 

do estudo. Ela trará um breve enquadramento metodológico, o delineamento da pesquisa, 

além dos instrumentos e procedimentos de coleta, tratamento e análise de dados. 

 Ademais, as teorias das práticas não são apenas pilares teóricos, elas são um pacote de 

teorias e métodos. É necessário que o pesquisador saiba como utilizar esses métodos a fim de 

evitar qualquer inconsistência epistemológica. Com isso, a próxima seção visa explanar sobre 

a metodologia escolhida e os métodos que foram utilizados, tendo como base as teorias 

culturais e as teorias das práticas. 
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4 METODOLOGIA 

Pesquisas de consumo baseadas nas teorias das práticas enfrentam os desafios de 

decidir e executar estratégias metodológicas operativas concretas em coerência com o 

arcabouço teórico, assim como a pesquisa de consumo baseada em qualquer outra abordagem 

teórica (HALKIER; KATZ-GERRO; MARTENS, 2011). 

As teorias das práticas direcionam a atenção da pesquisa para a realização das práticas 

cotidianas. Consequentemente, implica o uso de técnicas metodológicas capazes de observar o 

que realmente acontece no desempenho da prática, em vez de confiar apenas nos resultados de 

questionários ou entrevistas, como é tipicamente o caso nas abordagens convencionais 

(HARGREAVES, 2011).  

Tomar as práticas sociais como a unidade central de análise fornece uma perspectiva 

diferente das escolhas de consumo. O consumo é um subproduto da prática, do que as pessoas 

fazem todos os dias e do que é significativo para eles, ele não é um fim em si mesmo 

(SPAARGAREN; VAN VLIET, 2000; WARDE, 2005). 

Ademais, verificar como as práticas funcionam em diferentes países é algo importante 

que deve ser estudado. O principal objetivo, ao realizar pesquisas em diferentes culturas e/ou 

países, é estabelecer comparabilidade ou equivalência em cada etapa do processo de pesquisa. 

Uma falha em estabelecer isso pode influenciar os resultados. De fato, as interpretações das 

descobertas podem ser inconclusivas, sem sentido ou equivocadas (BUIL; CHERNATONY; 

MARTINEZ, 2012). 

Fora isso, pesquisas entre nações e culturas apresentam outros desafios metodológicos 

únicos. Existem questões que devem ser pensadas e bem definidas antes de se iniciar o estudo 

como: Os construtos ou teorias investigadas são relevantes em cada contexto de pesquisa? 

Como o instrumento usado para coletar os dados deve ser traduzido? Quais amostras devem 

ser selecionadas? Como os dados devem ser coletados? As medidas utilizadas no estudo são 

invariantes em cada unidade de análise investigada (BUIL; CHERNATONY; MARTINEZ, 

2012)? 

Além desses desafios, também existem problemas metodológicos em partes desse tipo 

de estudo que atrapalham na melhoria na metodologia: a falta de conhecimento entre 

pesquisadores, a dificuldade de estabelecer e alcançar a equivalência em cada etapa do 

processo de pesquisa, as complexidades metodológicas envolvidas em alguns procedimentos 

e a falta de clareza na literatura (BUIL; CHERNATONY; MARTINEZ, 2012). 
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Figura 09 - Objetivos do estudo 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

Sabendo de todos esses problemas e desafios metodológicos, os objetivos foram 

traçados a fim de responder o problema de pesquisa. A figura 09 mostra o modelo teórico da 

pesquisa baseado nos objetivos específicos do estudo. 

Como mostrado na introdução, o primeiro objetivo específico (1) visa investigar as 

práticas de descarte de resíduos sólidos nos dois países (Brasil e Alemanha). Após entender 

como se dão essas práticas, elas serão analisadas à luz de dois componentes culturais: cultura 

material e artefatos (2) e sistemas de comunicação e linguagem (3). Ademais, assim como 

Ceglia, Lima e Leocádio (2015) afirmam, existe uma relação entre os componentes culturais, 

essa relação será analisada visando as práticas (4).  

Vale ressaltar que, dentro do contexto cultura e consumo, valores culturais é um tema 

recorrente em estudos já consolidados (HALL, 1976; HOFSTEDE, 1980, 1991; 

SCHWARTZ, 1994), por isso, optou-se por focar o estudo na parte da cultura que é menos 

estudada, buscando preencher esse gap. 

4.1 Tipologia da pesquisa 

A fim de atingir os objetivos delineados, optou-se por conduzir a pesquisa em 

consonância com o paradigma interpretativista. Segundo Burrel e Morgan (1987), esse 

paradigma consiste em entender o mundo como ele é, sem deixar de entender a natureza 

fundamental do mundo social com experiências subjetivas. Através deste paradigma, o sujeito 

vê o mundo social em forma de um processo social que emerge do que foi criado pelos 
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indivíduos envolvidos, assim como as práticas. Os estudos que seguem esse paradigma 

ocorrem no ambiente natural onde o fenômeno, no caso em estudo as práticas, ocorre e 

objetiva compreender esse fenômeno social pela perspectiva dos seus participantes. 

Com isso, o estudo se trata de uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória e 

descritiva. A abordagem qualitativa foi escolhida para verificar o ponto de vista dos sujeitos, 

compreender o fenômeno, interpretá-lo e entender seus significados. As informações obtidas 

na pesquisa foram sobre o cotidiano dos informantes, sobre seu comportamento e sobre suas 

experiências (GIL, 2008). 

O estudo tem característica exploratória, pois existe pouco conteúdo sobre o tema 

abordado dentro dos dois componentes culturais estudados, em relação as práticas de descarte 

de resíduos. Também possui característica descritiva, porque visa descrever como ocorre o 

fenômeno do descarte de resíduos no contexto escolhido, além tentar descrever características 

de determinada população ou fenômeno, no caso a relação da cultura com as práticas de 

descarte dos estudantes universitários (VERGARA, 2000). 

De acordo com Vergara (2000), quanto aos meios, a estratégia adotada foi a pesquisa 

documental e de campo. De campo, em virtude do levantamento de dados primários feitos de 

diversas maneiras que se deu junto à população de pesquisa, assim como as teorias das 

práticas afirmam. A documental se deu pelo uso de documentos sobre as legislações dos dois 

países em relação ao tema estudado, necessário para compreender melhor as práticas sociais. 

Com base no paradigma, na tipologia escolhida e nos objetivos a serem alcançados, a 

pesquisa desenvolvida nesta dissertação utilizou como inspiração a etnografia. Ela foi 

escolhida por possuir pressupostos metodológicos que fazem com que o pesquisador ingresse 

na vida social das pessoas de maneira intensa e frequente, permitindo observações próximas 

das práticas sociais. A ideia de rastrear as controvérsias (LATOUR, 2005) e seguir os agentes 

(LATOUR, 1999) em suas práticas foram centrais ao longo da pesquisa de campo. Seguindo 

as orientações de Czarniawska (2004), procurou-se também estudar as práticas em diferentes 

lugares, já que elas ocorrem em muitos lugares e os atores movem-se de um lugar para outro 

frequentemente. 

4.2 A etnografia 

Para investigar as práticas de descarte de resíduos sólidos a partir das teorias culturais 

com foco na cultura material e artefatos e sistemas de comunicação e linguagem, escolheu-se 

pela a pesquisa qualitativa com inspirações etnográficas. A escolha dessa estratégia de 
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pesquisa é explicada pela necessidade de se obter uma aproximação à compreensão das 

práticas estudadas, de forma contextualizada e baseada na cultura (DAVIES, 1998). 

A estratégia com característica etnográfica é interessante porque o pesquisador não se 

depara apenas com o significado das práticas de uma determinada cultura, mas, ao perceber 

esse significado e descrevê-lo nos seus próprios termos, ele é capaz de apreender a lógica 

dessas práticas, além de incorporá-la de acordo com os padrões de seu próprio aparato 

intelectual e até mesmo de seu sistema de valores e percepção (DAVIES, 1998).  

Essa abordagem de pesquisa facilita o processo de aprendizagem por meio da 

observação e participação nessas práticas em tempo real, incluindo dados sobre atividades 

comuns e aparentemente insignificantes. Em pesquisas desse tipo, o pesquisador não se separa 

seu objeto de análise das práticas que o compõem. Ele faz parte e observa os objetos e eventos 

de todas as naturezas, que fazem parte dessas práticas, tudo deve ser levado em consideração 

(MOL, 2002). 

Assim, uma vez que a presente dissertação tem como foco central as práticas dos 

estudantes, no tocante ao descarte de resíduos sólidos, ela assume que o conhecimento está 

localizado em primeiro lugar nos eventos e atividades cotidianas, construções, instrumentos e 

procedimentos dessas práticas.  

O estudo não se caracteriza como um estudo etnográfico pela questão do tempo. Existe 

um período, em torno de 1 a 2 anos, que se faz necessário para que o pesquisador possa 

entender e validar o significado das ações dos participantes, de forma que este seja o mais 

representativo possível do significado que as próprias pessoas pesquisadas dariam a mesma 

ação, evento ou prática interpretada (MATTOS, 2011). 

Na presente pesquisa, o autor esteve imerso durante, aproximadamente, 6 meses na 

Alemanha e 6 meses no Brasil. E, como argumentado anteriormente, a etnografia requer uma 

imersão maior, em relação ao tempo, optou-se, então, por um estudo inspirado nela. Foram 

utilizadas várias técnicas para coletas de dados, como observações, fotografias, entrevistas e 

anotações, como a método etnográfico pede que serão explanadas a seguir. 

4.3 Coleta de dados 

 Assim como afirma Tureta (2011), na pesquisa qualitativa existem várias 

possibilidades de acesso ao campo. Por isso, procurou-se realizar a coleta de dados tomando 

como referência as observações de Schatzki (2005) e do método etnográfico (MATTOS, 

2011). Eles que sugerem que os fenômenos acontecem naturalmente, portanto, devemos 

vivenciá-los na medida em que eles se desdobram. 
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Um estudo deste cunho necessita de observações práticas dos arranjos, presenciando o 

desenvolvimento de suas atividades e a interação com os praticantes, fazendo-lhes perguntas, 

observando seus fazeres e dizeres. Os dados podem surgir de uma série de fontes diferentes 

como interações pessoais, relatórios escritos, implementação de políticas e negociações com 

outros atores (FOOK, 2002). 

Logo, dados de uma determinada da prática podem surgir a partir 1) daquilo que os 

agentes falam; 2) daquilo que os agentes fazem e 3) dos artefatos usados por eles 

(SPRADLEY, 1979). Para acessar cada uma dessas fontes, foram utilizados como 

instrumentos de coleta de dados: a observação não-participante, observação participante, 

notas de campo, fotografias, entrevistas e documentos dos governos e da internet. O emprego 

de mais de um instrumento contribui para a busca de um entendimento mais profundo e 

rigoroso do problema em questão (DENZIN; LINCOLN, 2000). 

Para isso, realizou-se 06 meses de vivência na cultura dos estudantes de negócios da 

Hochschule Bremen na cidade de Bremen na Alemanha e mais 06 meses na cultura dos 

estudantes de negócios na Universidade Federal do Ceará em Fortaleza. Essa vivência 

envolveu a participação do pesquisador nas práticas cotidianas dentro das duas universidades 

e fora delas.  

4.3.1 Observação não-participante 

 A observação é a descrição sistemática de eventos, comportamentos e artefatos no 

cenário social escolhido para o estudo. As observações permitem ao pesquisador descrever as 

situações existentes utilizando os cinco sentidos, fornecendo quase uma “fotografia escrita” 

da situação em estudo (MARSHALL; ROSSMAN, 1989).  

No campo, o principal veículo de acesso às práticas dos estudantes foi a observação. 

Ela tem um papel essencial em estudos de inspiração etnográfica, pois, quando realizadas, 

procura-se apreender sobre o comportamento dos atores. Observar lugares, reuniões e 

encontros possibilita presenciar a realização das práticas. As práticas realizadas pelos agentes 

nos grupos e nas atividades cotidianas podem constituir elementos relevantes para entender a 

convergência e/ou divergência dos mesmos (TURETA, 2011). 

 Mesmo assumindo a postura de um observador não-participante, é quase que 

inevitável a existência de algum grau de participação nas atividades. Na observação não-

participante, o pesquisador se encontra no local onde os pesquisados estão, os observa, mas 

não se torna um deles, não ingressa totalmente na vida social das pessoas em estudo a ponto 

de realizar as mesmas atividades que eles (STACEY, 1977). 
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Foram 06 meses de observações na Alemanha, de março de 2018 a agosto de 2018. No 

Brasil foram de setembro de 2018 a fevereiro de 2019. Nesse período, os alunos foram 

observados em sala de aula, nas áreas de convivência da universidade, em eventos festivos, no 

transporte público e em suas residências, no cotidiano de forma geral.  

Foram realizadas 12 observações desse tipo na Alemanha e 10 no Brasil, que geraram 

notas de campo. O tempo das observações variou de 5 minutos a 2 horas. Durante as 

observações, foi buscado sempre escrever as notas de campo no caderno de campo. Quando o 

acesso a ele não era possível, buscou-se escrever as observações tão logo o tivesse em mãos. 

4.3.2 Observação participante 

 A observação participante é o método primário usado por muitos antropólogos que 

fazem o trabalho de campo, por isso, muito relevante em estudos com características 

etnográficas (DEMUNCK; SOBO, 1998). O trabalho de campo envolve olhar ativo, melhorar 

a memória, entrevistar informalmente, escrever anotações de campo detalhadas e, talvez mais 

importante, ter paciência (DEWALT; DEWALT, 2002).  

A observação participante permite aos pesquisadores aprender sobre as atividades das 

pessoas em estudo no ambiente natural, através da observação e participação nessas 

atividades. Ele fornece o contexto para o desenvolvimento de diretrizes de amostragem e 

guias de entrevista (DEWALT; DEWALT, 2002). 

Considera-se que houve observações participantes, também, pois em muitos dos 

contextos observados, o pesquisador estava entre os estudantes alemães e brasileiros, como 

amigo ou estudante companheiro de turma, participando ativamente dos contextos sociais 

onde estava inserido, como em eventos na universidade, assistindo aula, no transporte 

público, nas suas residências como convidado ou em eventos.  

Foram realizadas 10 observações desse tipo na Alemanha e 08 no Brasil, que geraram 

notas de campo. O tempo das observações variou de 30 minutos a 5 horas. Durante as 

observações, foi buscado sempre escrever as notas de campo no caderno de campo. Durante 

as visitas ao campo buscou-se levar o caderno de campo, evitando a perca de registros 

importantes. Quando o acesso a ele não era possível, buscou-se escrever as observações tão 

logo o tivesse em mãos. 

4.3.3 Imagens e fotografias 

 Metodologias visuais, como o uso de imagens e fotografias, são uma coleção de 

métodos usados para entender e interpretar imagens. Esses métodos têm sido usados há muito 

tempo na antropologia e na sociologia, no entanto, eles são uma maneira relativamente nova 
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de pesquisar a maioria das disciplinas como nas ciências sociais aplicadas (GLAW et al., 

2017). 

 Além disso, tem havido entusiasmo recente pelo uso de métodos visuais na pesquisa 

qualitativa. Eles agregam valor aos métodos já existentes, trazendo outra dimensão, 

capturando dados multidimensionais ricos e adicionando informações valiosas sobre os 

mundos cotidianos dos participantes (BARBOUR, 2014). 

 Uma revisão de literatura conduzida por Pain (2012), para avaliar a escolha e uso de 

metodologias visuais, constatou que os métodos visuais aumentam a riqueza de dados. Ele 

constata que o método visual é um método eficaz e aceitável para pesquisa qualitativa. Ele 

está se tornando mais amplamente utilizado em múltiplas disciplinas, como na área da saúde e 

no campo do comportamento do consumidor, por exemplo. 

 Sabendo disso, registrou-se 35 fotografias na Alemanha e 31 no Brasil de objetos ou 

momentos considerados importantes nas práticas de descarte de resíduos sólidos, como elas se 

davam e os reflexos das práticas relacionadas ao descarte de resíduos sólidos. 

4.3.4 Entrevistas 

Outra estratégia utilizada foi o roteiro de entrevista semiestruturado, desenvolvido de 

acordo com o modelo grand tour (MCCRACKEN, 1988), na qual são feitas perguntas mais 

gerais relacionadas às categorias analíticas que surgiram da revisão teórica. Uma grande 

vantagem da entrevista semiestruturada é a versatilidade. Ao mesmo tempo em que o 

pesquisador pode obter resultados mais aprofundados sobre as práticas dos entrevistados, ele 

também pode direcionar as perguntas de modo que a entrevista não fuja dos objetivos 

propostos (GIL, 2008). 

O roteiro de entrevista iniciava com aspectos relacionados aos dados pessoais, como 

sexo, idade, semestre na universidade, estado civil e nível de renda. O segundo momento da 

entrevista constituiu-se da apresentação de oito fichas com possíveis problemas ambientais 

causados pelo descarte incorreto de resíduos sólidos urbanos e uma ficha a mais relacionando 

esse problema como um problema social, em vez de ambiental, baseado em Santos (2009). 

Após a apresentação das nove fichas, os entrevistados eram levados a sequenciar em 

uma coluna dos piores problemas aos menos piores problemas causados pelo descarte 

incorreto de resíduos, conforme o próprio entendimento deles, e depois justificavam aquela 

seleção. As fichas continham os seguintes problemas: poluição do ar, poluição do solo, 

poluição da água, efeitos tóxicos na flora e fauna, efeito estufa, aquecimento global, 

mudanças climáticas, danos à saúde humana e, por último, problemas sociais. 
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No terceiro momento da entrevista, foram feitas perguntas mais gerais sobre o descarte 

de resíduos sólidos, em seguida, aprofundou-se com questões ligadas a cultura material e os 

sistemas de comunicação. O roteiro (Apêndice A) teve no total 32 questões, 05 com questões 

socioeconômicas e 27 sobre as práticas de descarte de resíduos sólidos com base nas teorias 

culturais. Algumas das entrevistas foram realizadas dentro das respectivas universidades e 

outras na casa dos respondentes. 

Na Alemanha, a questão do idioma poderia representar uma barreira adicional à 

entrevista eficaz, pois a língua nativa pode ser importante para obter acesso aos entrevistados 

e estabelecer confiança (ANDREWS, 1995; TSANG, 1998). Ser entrevistado em uma língua 

estrangeira pode ter um impacto negativo na capacidade do entrevistado de expressar-se 

completamente, bem como se sentir confortável e se abrir para o pesquisador (TSANG, 

1998). 

Essa barreira foi quebrada no momento em que, além de serem proficientes na língua 

inglesa ou portuguesa (caso de duas alemãs que possuem descendência portuguesa), os 

entrevistados possuíam ferramentas de tradução, através de dicionários físicos e aplicativo de 

tradução disponibilizados pelo entrevistador. A tabela 01 mostra características 

socioeconômicas dos estudantes alemães, vale ressaltar que todos são solteiros: 

Tabela 01: Características dos estudantes da Alemanha 

SUJEITOS  GÊNERO IDADE LÍNGUA DA 

ENTREVISTA 

VIVÊNCIA 

INTERNACIONAL 

RENDA PER CAPITA 

Alemão 1 Masculino 21 anos Inglês Sim Aproximadamente €800 

Alemão 2 Masculino 30 anos Inglês Não Aproximadamente €735 

Alemão 3 Masculino 22 anos Inglês Não Aproximadamente €600 

Alemão 4 Masculino 24 anos Inglês Não Aproximadamente €600 

Alemão 5 Masculino 22 anos Inglês Sim Aproximadamente €750 

Alemã 1 Feminino 24 anos Português Sim Aproximadamente €750 

Alemã 2 Feminino 24 anos Inglês Não Aproximadamente €700 

Alemã 3 Feminino 21 anos Inglês Não Aproximadamente €1.000 

Alemã 4 Feminino 20 anos Português Sim Aproximadamente €700 

Alemã 5 Feminino 19 anos Inglês Sim Aproximadamente €700 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 A tabela 02 mostra as características socioeconômicas dos estudantes brasileiros: 

SUJEITOS  GÊNERO IDADE VIVÊNCIA INTERNACIONAL RENDA PER CAPITA 

Brasileiro 1 Masculino 22 anos Não Aproximadamente R$2.250,00 

Brasileiro 2 Masculino 27 anos Não Aproximadamente R$2.000,00 

Brasileiro 3 Masculino 23 anos Não Aproximadamente R$2.500,00 

Brasileiro 4 Masculino 21 anos Não Aproximadamente R$1.000,00 

Brasileiro 5 Masculino 23 anos Não Aproximadamente R$5.000,00 

Brasileira 1 Feminino 21 anos Sim Aproximadamente R$4.000,00 

Brasileira 2 Feminino 23 anos Não Aproximadamente R$2.000,00 

Brasileira 3 Feminino 19 anos Não Aproximadamente R$2.500,00 

Brasileira 4 Feminino 22 anos Não Aproximadamente R$2.500,00 

Brasileira 5 Feminino 22 anos Sim Aproximadamente R$3.000,00 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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Como vivência internacional, foi considerado um tempo mínimo de 6 meses vivendo 

em outro país. É importante ressaltar que todos os entrevistados eram solteiros e estudantes de 

Administração (brasileiros) e de International Global Management (alemães). Fora isso, eles 

não eram avisados sobre o tema específico do estudo, para evitar que estudassem sobre o tema 

e não preparassem respostas prontas, evitando enviesamentos. Quando eles eram convidados a 

participar do estudo era explicado que era um estudo sobre consumo sustentável, um 

comparativo Brasil e Alemanha. Esse foi um ponto, inclusive, comentado por um dos 

entrevistados. 

4.3.5 Notas de campo 

 As notas de campo são amplamente recomendadas na pesquisa qualitativa como um 

meio de documentar as informações contextuais necessárias.  Elas exercem muitas funções. 

Predominantemente, elas auxiliam na construção de descrições densas e ricas do contexto do 

estudo, encontro, entrevista, grupo focal e documentação de dados contextuais valiosos 

(PHILLIPPI; LAUDERDALE, 2018). 

Historicamente, as notas de campo  têm sido um componente central da pesquisa 

qualitativa desde o início dos anos 1900, originando-se no campo da antropologia etnográfica. 

Antropólogos notáveis, incluindo Cushing, Boas, Malinowski e Mead, desenvolveram um 

estilo para o que hoje são considerados notas de campo (OTTENBERG, 1990).  

Inicialmente, as notas de campo eram pensamentos pessoais, ideias e perguntas dos 

pesquisadores sobre suas observações e entrevistas de pesquisa. Considerando apenas 

anotações do entrevistador, essas anotações não eram consideradas úteis na análise, portanto 

permaneceram privadas (OTTENBERG, 1990). 

Atualmente, entende-se que as notas de campo são um componente essencial da 

pesquisa qualitativa rigorosa. A maioria dos métodos de pesquisa qualitativa encoraja os 

pesquisadores a tomar notas de campo para melhorar os dados e fornecer um contexto rico 

para análise (CRESWELL, 2013). A coleção de notas de campo é considerada tão essencial 

que critérios padronizados para relatórios de pesquisa qualitativa encorajam pesquisadores a 

incluir uma declaração de coleta de notas de campo em manuscritos (PHILLIPPI; 

LAUDERDALE, 2018). 

Para escrever as notas de campo, o pesquisador buscou, em todas as ocasiões, 

comparecer acompanhado do caderno de campo e, quando não era possível, as notas de 

campo eram nele registradas assim que fosse possível ter acesso ao caderno de campo. Foram 

escritas 40 notas de campo que serviram de base, junto com as outras fontes de dados, para 
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realizar as análises de acordo com a teoria. A seguir é possível observar o modelo que foi 

seguido para a elaboração das notas. 

Quadro 01 - Modelo de nota de campo 

 

Nota de campo n° 07 

Ambiente Parada de transporte público 

Data/Horário 15:15 do dia 18 de abril de 2018 

Quantidade de pessoas 4 

1. Cenário 

Estamos eu e mais 3 colegas alemães na parada do transporte público após a aula de cultura brasileira na 

universidade. 

2. Cronologia de eventos 

- Enquanto esperávamos o transporte público para ir pra casa conversávamos 

- Todos os 3 alemães fumavam 

3. Comportamento e interações 

Conversávamos sobre a aula de cultura brasileira indo para o transporte público, assim que saímos da 

universidade fizemos uma pausa para os três acenderem um cigarro. Eles foram fumando da universidade até 

a parada, que fica a uns 4 minutos da universidade. Quando chega o tram de um deles, ele simplesmente joga 

a bituca de cigarro no chão e entra no tram, existia um depósito para bitucas a menos de 2 metros dele. Falei 

em um tom de indignação para os outros dois que estavam comigo, eles me olharam meio assustados, logo em 

seguida os dois colocaram suas bitucas no lugar correto antes de entrarem no tram comigo. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Coelho (2016) 

 Vale a pena ressaltar que não havia um número mínimo ou máximo de observações 

anotadas por dia. Além disso, não existia um padrão relativo à quantidade de linhas ou 

informações das notas. Algumas foram objetivas, apresentando a descrição de algo bem 

específico e outras mais detalhadas e repletas de descrições. 

4.4 Método de análise dos dados 

Assim como a teoria da prática relata, a "menor unidade" (RECKWITZ, 2002) social a 

ser analisada é a prática social, a unidade escolhida para ser analisada foi a prática de descarte 

de resíduos sólidos dos estudantes de duas cidades em países diferentes: Fortaleza no Brasil; e 

Bremen na Alemanha. 

Também como afirmam Craig e Douglas (2006), estudando grupos menores e mais 

homogêneos, o que eles chamam culti-unit, é que os pesquisadores conseguem capturar o 

núcleo "etnológico" de uma determinada cultura e fazer inferências mais significativas sobre 

as influências da cultura sobre o comportamento. A unidade de cultura em estudo são os 

estudantes das escolas de negócio da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Hochschule 

Bremen (HSB). 

A UFC conta com aproximadamente 28 mil alunos matriculados, distribuídos em seus 

sete campi; além disso, é considerada a segunda melhor universidade do Nordeste e está entre 

as 10 melhores do Brasil (PAIVA et al., 2017). A escola de negócios da UFC, a Faculdade de 

Economia, Administração, Atuarial e Contabilidade (FEAAC), tem 06 cursos de graduação: 

Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Economia, Finanças e Secretariado 
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Executivo. Esses cursos têm aproximadamente 4.140 alunos regularmente matriculados 

(FEAAC, 2018). 

A Hochschule Bremen tem aproximadamente 8.700 estudantes matriculados em 66 

cursos nas áreas de engenharia, ciências naturais, economia e ciências sociais. A escola de 

negócios Hochschule Bremen tem quatro cursos de graduação: Contabilidade, Gestão de 

Negócios, Gestão Global e Negócios Internacionais. Os cursos da área de economia e ciências 

sociais tem cerca de 3.256 alunos matriculados regularmente (HSB-BREMEN, 2018). 

Em relação ao método de análise, as evidências serão analisadas por meio da análise 

de conteúdo, que se refere a “um conjunto de técnicas de análise das comunicações” 

(BARDIN, 2010, p.33) e que é organizada em três fases: 1) pré-análise; 2) exploração do 

material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação.  

Adotando esse método de análise, os dados obtidos por meio das coletas foram lidos e 

as categorias de análise da teoria emergiram. Após isso, os dados textuais foram inseridos 

numa tabela onde foi percebida a frequência de ocorrência dessas categorias, a partir desse 

ponto, eles foram interpretados. Para realizar essa análise, será utilizada a ajuda do software 

Atlas TI versão 7.5.4.  

Quadro 02 - Resumo metodológico da pesquisa 

OBJETIVO MÉTODOS AUTORES 

Investigar as práticas de descarte de resíduos 

sólidos de estudantes universitários, da área de 

gestão, de Fortaleza e de Bremen; 

- Entrevista 

- Observação 

- Nota de campo 

- Fotografia 

(FOOK, 2002; GIL, 2008; 

PHILLIPPI; LAUDERDALE, 

2018; PAIN, 2012; TURETA, 

2011) 

Investigar a relação entre a cultura material e 

artefatos e as práticas de descarte de resíduos 

sólidos de estudantes universitários, da área de 

gestão, de Fortaleza e de Bremen; 

- Entrevista 

- Observação 

- Nota de campo 

(GIL, 2008; PHILLIPPI; 

LAUDERDALE, 2018; TURETA, 

2011) 

Investigar a relação existente entre a linguagem 

e sistemas de comunicação e as práticas de 

estudantes universitários, da área de gestão, de 

Fortaleza e de Bremen; 

- Entrevista 

- Observação 

- Nota de campo 

(GIL, 2008; PHILLIPPI; 

LAUDERDALE, 2018; TURETA, 

2011) 

Verificar a relação entre a cultura material e 

artefatos e a linguagem e sistemas de 

comunicação; e 

- Entrevista 

- Observação 

- Nota de campo 

(GIL, 2008; PHILLIPPI; 

LAUDERDALE, 2018; TURETA, 

2011) 

Verificar semelhanças e diferenças entre as 

práticas de descarte de resíduos sólidos de 

estudantes universitários, da área de gestão, de 

Fortaleza e de Bremen. 

- Entrevista 

- Observação 

- Nota de campo 

- Fotografia 

(GIL, 2008; PHILLIPPI; 

LAUDERDALE, 2018; PAIN, 

2012; TURETA, 2011) 

Fonte: Autor (2018) 

 O quadro 02 sintetiza os objetivos e o método escolhido para atingir o objetivo, além 

dos autores que basearam essas escolhas. A próxima seção trata a análise dos resultados 

obtidos na Alemanha e no Brasil. Ela é o confronto das teorias utilizadas com as práticas 

observadas. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Essa seção traz a análise dos principais resultados do estudo. Primeiramente foram 

abordados os resultados referentes a Alemanha e em seguida os resultados referentes ao 

Brasil. Foi explicado como se dão as práticas de resíduos sólidos nos dois países, após isso, 

foi mostrado a relação dessas práticas com a cultura material e artefatos, com os sistemas de 

linguagem e comunicação. Seguindo, foi mostrado a relação entre os sistemas de linguagem e 

comunicação e a cultura material e, por fim, uma comparação entre as práticas alemãs e 

brasileiras, assim como os objetivos específicos se propuseram. 

5.1 A Alemanha e as práticas de descarte de resíduos 

 Nesta subseção explana-se sobre as práticas de descarte de resíduos sólidos na 

Alemanha. Ela está dividida em cinco tópicos, o primeiro relata as políticas públicas voltadas 

para a temática. O segundo aborda como as práticas de descarte de resíduos sólidos estão 

presentes no cotidiano dos alemães. O terceiro tópico mostra a relação da cultura material e as 

práticas de descarte. O quarto traz a relação entre os sistemas de comunicação e linguagem e 

as práticas. O quinto traz a relação entre os sistemas de comunicação e a cultura material na 

Alemanha. 

5.1.1 Políticas públicas de resíduos sólidos na Alemanha 

Antes de começar a explanar sobre as políticas públicas que regem o descarte de 

resíduos, se faz necessário definir o que significa resíduo sólido para o país. A legislação 

alemã define o resíduo como todas as substâncias ou objetos de que o seu proprietário se 

desfaz ou tem a intenção de se desfazer ou rejeitar (KRWG, 2012).   

Segundo a Agência Federal do Meio Ambiente alemã (Umweltbundesamt), a primeira 

Legislação Nacional Alemã sobre resíduos foi outorgada no dia 07 de junho de 1972, 

conhecida como a Lei de descarte de Resíduos (Abfallbeseitigungsgesetz- AbfG) 

(UMWELTBUNDESAMT, 2016). Essa lei foi um primeiro esforço em busca de uma 

sociedade mais sustentável. 

Um dos grandes marcos para o desenvolvimento da Legislação Alemã ocorreu em 

1993 com a criação do bloco econômico da União Europeia (UE). Inicialmente a política 

ambiental da UE não era muito desenvolvida já que era um bloco comercial. Com o aumento 

dos problemas ambientais e discussões mundiais, a UE começou a ser pressionada para adotar 

políticas ambientais (JORDAN; ADELLE, 2012). 

Assim, a legislação ambiental do bloco desenvolveu-se de uma forma notável, ela 

tornou-se uma área central da política europeia (IEEP, 2012). O Instituto Europeu de Políticas 
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Ambientais (IEEP) afirma que as legislações ambientais da UE possuíam mais de 500 

diretrizes, regulamentos e decisões em 2012. Embora as diretrizes e regulamentos 

estabelecidos pela UE não tenham efeito direto nos Estados-Membros, as diretrizes devem ser 

levadas para o direito nacional e adicionadas as legislações dos países componentes do bloco 

(UMWELTBUNDESAMT, 2016). A legislação alemã relativa aos resíduos é formada por um 

grande número de atos jurídicos da UE, além das suas leis próprias. 

Em 1996, a AbfG foi reformulada, se tornando a Lei para a Promoção da Economia 

Circular e para Garantir a Eliminação Ambientalmente Adequada de Resíduos 

(Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetz – KrW / AbfG). Essa lei foi além do que era 

demandado pela UE em termos de prevenção, reciclagem e tratamento de resíduos. O grande 

diferencial da KrW/AbfG para a AbfG foi incluir responsabilidade quanto aos resíduos 

gerados pelos produtos aos produtores. Isso pode ser observado no parágrafo § 22 da 

KrW/AbfG (1996). 

Qualquer pessoa que desenvolve, fabrica, processa ou vende produtos é responsável 

pelo produto a fim de cumprir os objetivos da economia circular. A fim de cumprir 

com a responsabilidade pelo produto, os produtos devem, na medida do possível, ser 

projetados para reduzir a geração de resíduos durante sua fabricação e uso e para 

garantir a recuperação e o descarte ambientalmente saudáveis dos resíduos gerados 

após o seu uso. A responsabilidade pelo produto inclui:  

1ª o desenvolvimento, produção e colocação no mercado de produtos reutilizáveis, 

tecnicamente duradouros e, após utilização uma recuperação adequada e inofensiva 

e à eliminação ambientalmente racional;  

2ª o uso prioritário de resíduos recuperáveis ou matérias-primas secundárias na 

fabricação de produtos;  

3ª a rotulagem de produtos contaminados para garantir a recuperação ou eliminação 

ambientalmente correta dos resíduos após a utilização; 

4ª a indicação das possibilidades de devolução, reutilização e utilização ou 

obrigações e mecanismos de depósito, marcando os produtos; e 

5ª o retorno dos produtos e os resíduos remanescentes após o uso dos produtos e sua 

posterior recuperação ou descarte. 

Após essa lei, a preocupação com os resíduos criados pelos produtos aumentou 

consideravelmente, tanto por parte do produtor, quanto por parte do consumidor. Em 2012, a 

KrW/AbfG foi alterada. A razão para essa alteração foi uma nova diretiva de resíduos da UE. 

Isso forçou muitas correções no texto por conta de novas definições. Com isso, passou a se 

chamar apenas de Lei de gestão de Ciclo (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG), hoje é o 

regulamento central da legislação sobre resíduos em vigor na Alemanha 

(UMWELTBUNDESAMT, 2016). 

Por conta dessas regras e outros fatores que serão explanados mais a frente, dos 

estados-membros UE, a Alemanha é considerada um dos seis países mais eficientes no 

tratamento de lixo e é o campeão de reciclagem. Entre 2002 e 2010, o total de resíduos 

urbanos domésticos produzidos pela Alemanha caiu de 52,8 milhões para 49,2 milhões de 
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toneladas (EM DISCUSSÃO, 2014). De acordo com números do Eurostat, o órgão de 

estatísticas da UE, em 2010, foi reciclado na Alemanha quase 50% de todos os resíduos 

urbanos, enquanto a média da UE foi, aproximadamente, 25% (DW, 2012). 

Em 2011, esse índice de reciclagem cresceu ainda mais, 63% de todos os resíduos 

urbanos foram reciclados (46% por reciclagem e 17% por compostagem), enquanto a média 

da UE permaneceu em 25%. Na EU, 38% do lixo acaba em aterros sanitários, na Alemanha a 

taxa é virtualmente zero, graças, em grande parte, ao fato de que 8 em cada 10 quilos do lixo 

não reaproveitados são incinerados em usinas próprias para isso, gerando energia (EM 

DISCUSSÃO, 2014). 

Como pode ser observado, as políticas públicas possuem um papel importante nas 

práticas. Na Alemanha, elas agem como um aspecto regulador das práticas. Com isso, a 

próxima subseção explica como se dão as práticas de descarte de resíduos dos estudantes 

alemães, que são regidas por essas leis. 

5.1.2 Práticas de descarte de resíduos sólidos na Alemanha 

O descarte de resíduos é uma prática presente no cotidiano de todas as pessoas. Com o 

desenvolvimento do capitalismo e o aumento do consumismo, a prática de descartar produtos 

e objetos advindos do consumo tornou-se algo que é feito, muitas vezes, inconscientemente. 

A principal prática de descarte de resíduos dos estudantes alemães é a separação para a 

reciclagem. 

Assim como Warde (2005) afirma, as práticas são repetidas de forma constante, 

muitas vezes por muito tempo, pois possuem uma grande inércia e uma grande dificuldade de 

mudanças. Os resultados para a prática de descarte de resíduos não foram diferentes. Isso 

pode ser observado em algumas frases dos entrevistados. 

[...]Eu pratico o descarte todo dia, todo dia eu descarto coisas... nossa é estranho 

quando eu falo “eu descarto coisas todo dia (risos)”. Eu acho que é difícil conseguir 

imaginar um dia sem descartar nada... e isso é mal, na verdade. É louco (Alemão 3). 

 
Isso é parte do nosso cotidiano, você sempre vai ter no seu dia a dia pelo menos uma 

ou duas ou três situações que você vai precisar jogar fora, quando você come, 

quando você bebe, sempre tem algum lixo envolvido que você tem que cuidar. 

Então obviamente nós deveríamos descartar lixo corretamente (Alemão 4). 

 Assim como Giddens (1984) afirma, a maioria das atividades rotineiras é realizada 

com base em uma consciência prática que não requer reflexão consciente, isso mostra o quão 

a prática de descartar resíduos é feita de forma automática, apesar de ser algo importante no 

cotidiano.  

Giddens (1984) ainda relata que as práticas são reproduzidas ao longo do tempo e do 

espaço. Perguntados sobre a aprendizagem da prática de separação dos resíduos para a 
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reciclagem, todos responderam que aprenderam quando eram crianças ensinados pela família, 

pela escola ou através de desenhos infantis. Apesar do tempo, essa prática não foi alterada, os 

estudantes continuam realizando a separação para a reciclagem. Isso mostra que ela é 

realmente uma prática reproduzida ao longo do tempo e do espaço, ou seja, uma prática 

consolidada. 

 Por ser a principal prática de descarte de resíduos sólidos, a separação de lixo para a 

reciclagem foi analisada com base nos elementos propostos por Shove, Pantzar e Watson 

(2012). Os autores afirmam que existem três grandes grupos quando tratamos dos elementos 

das práticas: a integração de materiais, os significados das práticas e as formas de 

conhecimento. Eles são dinamicamente integrados por praticantes qualificados através do 

desempenho regular e repetido.  

Os materiais são os objetos, equipamentos e o corpo envolvido na prática. Para 

realizar a separação da maneira correta, é necessário que o estudante (corpo) use as 

ferramentas (equipamentos) de maneira correta para descartar o lixo (objetos). Esses 

elementos podem ser vistos, por exemplo, no discurso dos entrevistados. 

[...] Aqui nós (corpo) temos nosso sistema retornável (equipamentos) de garrafa 

(objeto) onde você a coloca na máquina e recebe seu dinheiro de volta, isso é bom 

financeiramente e também para o meio ambiente (Alemã 3). 

 

[...] As garrafas de plástico, por exemplo, aqui na Alemanha nós não colocamos as 

garrafas de plástico no lixo, tem tipo uma taxa nas garrafas e temos que devolver em 

supermercados as garrafas e temos que receber o dinheiro de volta (Alemã 1). 

 

Acho que temos um sistema muito bom comparando com outros países do mundo.  

Temos lixeiras diferentes, reciclamos materiais diferentes[...] (Alemão 1). 

Já os significados são como o indivíduo pensa sobre a finalidade da atividade, 

emoções relacionadas a ela, crenças e entendimentos. A prática de separação de resíduos 

sólidos para a reciclagem, por exemplo, na Alemanha é uma prática culturalmente 

compreensível e está dentro de um padrão de comportamento rotinizado, considerado normal, 

no qual o indivíduo entende a importância e o reflexo de realizar essa prática. 

[...]eu acho que o recycle é importante porque o mundo já está a sofrer muito... 

Hmm... Nós... Hmmm... Muitas partes do mundo estamos a prejudicar os animais, 

há muitos animais que morrem por causa de lixo, por exemplo, no oceano, no mar... 

E que já estão a correr perigo de extinção por causa do lixo, por exemplo, plástico 

também é um recurso que não vai existir para sempre e é importante que nós 

façamos recycle com o plástico (Alemã 1). 

 

Eu acho que especialmente no nosso país que nós temos a oportunidade, temos um 

sistema que funciona, de descartar corretamente separando o lixo, nós temos o dever 

e a responsabilidade de fazer essa separação [...] (Alemão 3). 

As formas de conhecimento são as habilidades, o know-how, as regras, as instruções, 

os princípios e os preceitos de cada prática. Quando se fala em separação de lixo para a 
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reciclagem, é necessário que o indivíduo conheça as regras e o que fazer para realizá-lo, para 

que ele possa internalizar aquele comportamento na sua mente e consiga repeti-lo até que ele 

vire uma prática. 

A separação de lixo é uma prática social tão enraizada na cultura alemã que, para eles, 

separar o lixo em casa, na universidade ou em qualquer outro lugar é algo tão natural, como 

qualquer outra prática, e que, por ser tão natural, alguns chegam até a não reconhecer a 

importância dessa prática. 

Eu diria que (o descarte correto de resíduos sólidos) é uma pequena parte da minha 

vida, não é uma coisa tão importante para mim e eu acho que eu nunca pensei 

sobre... Não é que eu não faça, mas eu nunca pensei muito sobre isso, na 

universidade eu faço... em casa eu faço eu apenas faço... mas eu não penso sobre 

(Alemã 2). 

 

[...]na verdade, eu não sei se é tão importante assim para mim, porque normalmente 

eu não penso a respeito. Você cresce com isso e você simplesmente faz. Porque 

quando você faz a separação de lixo você não pensa se é importante, você 

simplesmente faz, por que para você é normal, entende? Eu sei que o porquê nós 

fazemos é por outra razão, mas não é por essa razão que eu faço. Eu só faço porque 

para mim é normal (Alemã 5). 

 A separação de lixo é algo internalizado para alguns dos estudantes alemães. Não é 

necessário nenhum tipo de reflexão para realizar essa prática. Esses estudantes não pensam a 

respeito, apenas realizam porque é uma prática socialmente aceita, caso o descarte incorreto 

fosse um padrão socialmente aceito, provavelmente esses estudantes o fariam. 

A preocupação alemã, em geral, com os resíduos também se dá por outro motivo, fora 

a questão ambiental. Apesar de ser um dos países mais preocupados com a gestão de resíduos 

sólidos, a Alemanha é o país que produz mais lixo na Europa e o quinto do mundo. Segundo a 

Comissão Europeia, todos os anos são gerados na Alemanha 583 quilos de lixo por pessoa, 

acima da média da UE, 502 quilos por pessoa (DW, 2012). 

[...] primeiro nós reciclamos muito porque produzimos muito lixo e segundo porque 

nós somos um país rico, nós temos a oportunidade de separar nosso lixo. Ou seja, 

nós temos a responsabilidade de fazer isso, eu acho que é isso. (Alemão 5) 

 
Nós temos o dever e a responsabilidade de separar nosso lixo de maneira correta, 

porque primeiramente nós produzimos muito lixo. Como eu disse, eu não consigo 

imaginar passar um dia sem gerar lixo, eu acho que nós produzimos muito lixo. 

Então nós temos o dever de cuidar desse lixo que nós produzimos. Se eu não me 

engano, nós somos o país que mais produz lixo dentro da União Europeia. (Alemão 

3) 

 Pode-se perceber que existe um forte senso de responsabilidade pelo lixo gerado, eles 

entendem que o descarte correto é algo necessário, já que são um dos maiores produtores de 

lixo do mundo.  

Quadro 03 - Quadro resumo práticas na Alemanha 

Elementos das práticas Prática de separação do resíduo sólido para a reciclagem 

Integração de materiais  Os próprios estudantes (corpo) 
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 Lixeiras e outros equipamentos (equipamento) 

 Resíduo sólido descartado em geral (objeto) 

Significados das práticas  Responsabilidade ambiental 

 Senso de bem comum 

Formas de conhecimento  Leis 

 Conhecimento do sistema de funcionamento do descarte de resíduos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 Com o detalhamento dos elementos das práticas, observa-se que as práticas de 

descarte são regidas por dois grandes aspectos. Primeiramente, existem as leis a serem 

seguidas (conhecimento). Para que essas regras sejam seguidas, o governo e outras 

instituições dão suporte necessário (materiais), seja através de estrutura ou incentivos 

financeiros. Ademais, os estudantes alemães sentem que precisam realizar a separação de lixo 

por questões morais e ambientais (significados).  As próximas subseções analisam essas 

práticas de separação do lixo para reciclagem à luz das teorias culturais abordadas no 

referencial teórico.  

5.1.3 Cultura material e o descarte de resíduos na Alemanha 

Um dos pontos mais importantes da cultura material são as instituições. Elas são 

organizações sociais reguladoras das ações humanas, pois possuem suas próprias regras e 

procedimentos que são reconhecidos pela sociedade. No caso das práticas de descarte de 

resíduos, elas são um elemento-chave.  

Nas análises das entrevistas e notas de campo foram observadas três instituições que 

estão relacionadas com o descarte de resíduos sólidos: o governo, a família e a escola infantil. 

O governo é uma instituição que cumpre seu papel na sociedade como agente regulador das 

práticas de descarte. Ele impõe as regras, como mostrado anteriormente, que precisam ser 

seguidas por todos. Já a família e a escola infantil atuam de outro modo. Quando perguntados 

onde os entrevistados aprenderam sobre o descarte correto de resíduos, tivemos duas grandes 

instituições influenciadoras se destacando, as escolas infantis e a família. 

Eu diria que minha mãe me ensinou porque em casa nós sempre fizemos isso, desde 

que eu era criança... Na escola também, no Jardim de Infância, nós sempre  

aprendemos como separar o lixo, até no Jardim de Infância nós precisamos separar o 

lixo, diferentes cestos para diferentes tipos de lixo, eu diria que isso. (Alemã 1) 

 

Eu acho que você aprende sobre descarte quando está crescendo... sua família ensina 

o correto e eu acho que também nas escolas, no Jardim de Infância, nós temos 

diferentes lixeiras com diferentes cores e os professores ensinam como usar. 

(Alemão 1) 

A família e as escolas infantis são os primeiros meios sociais do indivíduo, é onde são 

construídas as primeiras relações e onde se inicia o desenvolvimento do self (BELK, 1988). É 

através dessas duas instituições que os estudantes aprendem desde cedo o que fazer com cada 
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tipo de resíduo que é gerado, fazendo e ensinando repetidas vezes até que isso se torne uma 

prática do cotidiano, e não mais uma obrigação. 

Um dos entrevistados fugiu do eixo dessas três instituições. Curiosamente, quando 

perguntado onde ele aprendeu sobre a separação correta e o descarte correto de resíduos, a 

resposta foi na televisão. 

Eu acho que eu aprendi na televisão! Nos tempos antigos na televisão existiam 

desenhos animados e eles falaram sobre natureza e basicamente foram nesses 

desenhos que eu aprendi sobre a separação correta (Alemão 2). 

Outro componente da cultura material e elemento das práticas são os objetos. Um dos 

objetos relacionados às práticas de descarte de resíduos, segundos os estudantes, são as 

sacolas reutilizáveis. Na Alemanha, existe uma regra que proíbe que os supermercados de 

distribuem sacolas de plástico comum. O máximo que podem fazer é vender sacolas de 

plásticos feitas de material reciclado, é quase que necessário que as pessoas levem suas 

próprias sacolas. Essa medida reduz a geração de resíduos plásticos, que é, hoje, um dos 

maiores problemas enfrentados pelo meio ambiente. Isso pode ser observado na fala de uma 

das entrevistadas. 

[...]Normalmente não, a única coisa que eu faço, por exemplo, é se eu vou para o 

supermercado eu já levo meu saco comigo, é a única coisa que eu faço porque não é 

necessário sempre comprar um saco de plástico e depois jogar ele no lixo. Eu tenho 

um saco de pano e eu sempre uso o mesmo saco, assim eu não apoio o uso de 

plástico. (Alemã 1) 

 

Ainda falando sobre objetos, apesar de existirem lixeiras no mundo todo, na 

Alemanha, elas possuem uma grande importância. Basicamente, o sistema para o descarte de 

resíduo funciona a partir de quatro tipos lixeiras de cores e nomes distintos. 

 Os estudantes aprendem desde cedo que nas lixeiras pretas, o restmüll, descarta-se o 

lixo geral, tudo o que não é reciclável. Nas lixeiras azuis, as pessoas devem pôr apenas papel 

e papelão, vale ressaltar que, caso o papel ou papelão esteja sujo, deve ser posto na lixeira 

preta. Nas lixeiras marrons, ou verdes, varia de acordo com a cidade da Alemanha, a 

bioabfälle, devem ser postos apenas lixos orgânicos. Por fim, as lixeiras amarelas, destinadas 

a embalagens de plástico e metal leves que podem ser reciclados. 

 Outro ponto da cultura material que foi observado nas práticas de descarte de resíduos 

foram os símbolos. A análise das notas de campo mostrou que uma das coisas a se notar na 

Alemanha é a palavra Pfand (depósito/casco) nos rótulos de bebidas. Quando ela aparece, 

significa que aquela garrafa ou latinha pode ser retornada ao supermercado para ser reciclada 

ou reutilizada. A palavra acaba se torna-se um símbolo de reciclagem de garrafas e latinhas de 

bebidas. 
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Nas gôndolas dos supermercados, o preço em destaque de latinhas e garrafas é apenas 

o do líquido, o casco não está incluído. Quando o consumidor pega um produto desses e vai 

no caixa, ele precisa pagar um valor a mais por cada garrafa ou latinha de bebida que possuem 

o pfand, é uma espécie de “aluguel da garrafa”.  

Esse valor é ressarcido quando o consumidor devolve o objeto após o consumo. Caso 

ele o faça, ele receberá o mesmo valor que pagou pelo “aluguel” da garrafa ou latinha. Em 

Bremen, atualmente, são 8 ou 16 centavos de euro para cada garrafa de vidro retornada e 25 

centavos de euro para cada garrafa de plástico ou latinha de metal retornada. 

Através do retorno dessas garrafas e latinhas, existe a promoção da economia circular, 

além de garantir a gestão ambientalmente adequada de resíduos. Para realizar a prática de 

retornar essa garrafa ou latinha adquirida, o consumidor precisa levá-la de volta ao 

supermercado e colocá-la em uma máquina (pfandautomat) (Figura 10). Ela recebe o produto, 

prepara-o para a reciclagem e gera um voucher. Com esse voucher, o cliente pode receber 

descontos, comprar produtos no local onde a máquina está instalada, receber o dinheiro de 

volta, ou ele tem a opção de doar o voucher para alguma instituição beneficente, em alguns 

casos. 

Figura 10 - Foto de uma pfandautomat 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 Ainda falando sobre esse sistema, surgiu outro importante aspecto da cultura que são 

as regras informais para o descarte. Como quase todas garrafas e latinhas são retornáveis, por 

causa da lei da reciclagem que favorece a economia circular, não é raro ver pessoas mais 

pobres (em geral, pessoas desabrigadas) procurando garrafas nos cestos de lixo da cidade para 

trocar por dinheiro. Com isso, tornou-se socialmente aceitável deixar garrafas e latinhas de 

bebidas espalhadas pela calçada, normalmente perto das lixeiras.  
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Desse modo, as pessoas evitam que essas pessoas que coletam garrafas e latinhas 

tenham que procurar dentro dos cestos de lixo, humilhando-se. Em alguns lugares, não se sabe 

se por iniciativa popular ou do governo, foram postos suportes para garrafas e latinhas nas 

lixeiras (como pode ser observado na figura 11). Isso pode ser considerado uma regra 

informal, não existe regulamentação nenhuma sobre esse tipo de descarte, além de ser uma 

prática socialmente aceita. 

Figura 11 - Suporte para latinhas nas lixeiras públicas 

 
Fonte: DW(2017)  

Falando de lugares, outro aspecto da cultura material, nem todas as garrafas de vidro 

são retornáveis, por exemplo, potes de conserva, maionese ou garrafas de vinho não podem 

ser postos na pfandautomat. Esse tipo de resíduo sólido não se encaixa em nenhum dos quatro 

tipos de lixo domésticos apresentados antes.  

Eles devem ser descartados em uma espécie de contêiner específico para vidros. Esses 

contêineres são espalhados pela cidade, normalmente eles ficam no centro dos bairros, para 

facilitar a chegada até eles. Além de possuir um local específico para eles, eles precisam ser 

separados de acordo com a cor: vidro branco, marrom ou verde, como mostra a figura 12. 

Figura 12 - Depósitos de vidro 

 
Fonte: DW(2017) 
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 Como pode ser observado, é mais trabalhoso descartar vidro sem o selo do pfand , os 

estudantes não podem apenas descartar em uma das lixeiras de casa. Na maioria das 

residências, os estudantes separam esses vidros, acumulando, para então, descartar todos de 

uma vez só. 

[...]vidro é sempre colocado em um caixote separado para a zona inteira e tens que 

andar não podes jogar na tua casa, que tu já colocas normalmente, porque são 

distribuídos esses caixotes específicos para vidro pela zona. Quer dizer, o vidro, em 

casa, tem que se pôr a parte, depois de juntar o vidro tens que colocar no caixote de 

vidro da tua zona, mas tens que andar um pouquinho. É mais trabalhoso (Alemã 1). 

Outro tipo de produto difícil de ser descartado corretamente são produtos maiores. Em 

Bremen, caso os estudantes precisem descartar produtos como máquinas de lavar ou sofás, ou 

caso precisem descartar algo tóxico para o meio ambiente, como tintas, eles precisam levar 

diretamente para um centro de resíduos, além de pagar para que o governo cuide desse tipo 

lixo. 

[...]esse depósito (centro de resíduos) é para todo tipo de descarte, a empresa da 

prefeitura leva seu lixo para esse tipo de lugar, mas você também pode levar caso 

você tenha lixo a mais ou quer descartar algo como um sofá, por exemplo, aí você 

tem que levar até lá. (Alemão 2) 

 

Uma particularidade da cidade de Bremen, era um desses centro de resíduos, ele é uma 

usina de queima de resíduos. Essa usina é uma termoelétrica, que utiliza o lixo como 

combustível, transformando parte do resíduo sólido recebido em energia elétrica e outros 

resíduos que são utilizados em novos produtos. 

Um ponto importante sobre o descarte de resíduos sólidos observado nas notas de 

campo foi o descarte do resíduo do cigarro. Os estudantes, em sua maioria, não se preocupam 

com esse resíduo. Não existe uma predisposição em descartar incorretamente o resíduo do 

cigarro, como pode ser observado na figura 13. 

Figura 13 - Bitucas de cigarro na universidade 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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Fumar faz parte cultura de grande parte dos estudantes alemães e europeus, em geral, 

na pesquisa, 5 dos 10 estudantes entrevistados eram fumantes. Porém, o resíduo gerado por 

essa prática, a bituca, não é alvo de preocupações quanto ao seu descarte, a maioria dos 

estudantes, quando acaba de consumir o cigarro, simplesmente jogam a bituca no chão. 

Quando eu fumo eu levo meu cigarro até o lixo... ok, mas às vezes eu jogo no chão, 

tenho que ser honesta (risos)... (Alemã 3) 

 

 Isso foi algo bastante intrigante. Nas entrevistas, as respostas dos estudantes fumantes 

sobre o descarte incorreto dos produtos foram as seguintes: 

Eu acho que é porque muitas pessoas apenas pensam que é algo biodegradável eles 

não pensam que existem químicos que são ruins para o meio ambiente (Alemão 1). 

 

Por que cigarro se você jogar na lixeira você vai ter um grande fogo, por isso que eu 

acho que é desconfortável você carregar bitucas de cigarro.... (Alemã 2). 

 

Cigarro se você levar com você, você vai cheirar muito mal, acho que é esse o 

problema... E também acho que não há muitos cinzeiros, espalhados aí[...] (Alemã 

4). 

 

[...] eu acho que faltam mais cinzeiros espalhados pela cidade, por exemplo, eu 

posso fumar aqui, mas eu não consigo ver onde eu posso colocar o cigarro (Alemã 

3). 

 Porém, mesmo com cinzeiros por perto, os estudantes continuam jogando bitucas no 

chão, como pode ser visto na figura 14.  

Figura 14 - Cinzeiros na parada de transporte público perto da universidade 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 Quando comentado sobre isso, uma das respostas foi: 

[...] acho que é porque a gente precisa apagar e o modo mais fácil é pisar em cima, 

depois fica difícil de pegar no chão e colocar no lugar certo (risos) (Alemã 3). 

Isso mostra que, quando descartar resíduos de maneira ambientalmente correta se 

torna algo desconfortável, esse comportamento não se torna uma prática, pois precisa ser 
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repetida por muitas vezes, e as pessoas não costumam repetir comportamentos 

desconfortáveis. 

Quadro 04 - Quadro resumo cultura material e práticas sociais na Alemanha 

Aspectos da cultura material Elemento da cultura material nas práticas 

Instituições  Governo 

 Família 

 Jardim de infância 

 Supermercados 

 Mídia televisiva 

Objetos  Lixeiras para a separação 

 Sacolas reutilizáveis 

 Pfandautomat  

 Garrafas e latinhas 

 Suporte para garrafas e latinhas 

 Cigarros 

Símbolos  Pfand 

Lugares  Centro de resíduos 

 Descarte de vidros 

Regras informais  Descarte de latinhas e garrafas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

Observa-se que a relação da dimensão artefatos e cultura material com as práticas se 

manifestou através da influência das instituições na prática de descarte de resíduos sólidos. 

Alguns objetos emergiram como sendo essenciais para a realização das práticas, além de 

lugares e regras informais que fazem da Alemanha um lugar preocupado com a questão. A 

próxima subseção analisou as práticas de separação do lixo para reciclagem à luz dos sistemas 

de comunicação e linguagem de uma cultura. 

5.1.4 Sistemas de comunicação e linguagem e o descarte de resíduos na Alemanha 

 Um dos principais aspectos da cultura é a comunicação. Esse talvez seja um dos 

pontos mais importantes dela. Na Alemanha, ela age como um agente perpetuador das 

práticas de separação pra reciclagem. Desde pequenos, os alemães aprendem a separar o lixo 

doméstico cuidadosamente em diferentes lixeiras, com cores diferentes. Assim, como 

mostrado anteriormente, as quatro instituições (governo, família, jardim de infância e mídia 

televisiva) são responsáveis por grande parte dessa responsabilidade de passar o 

conhecimento para as futuras gerações. 

Meus pais me ensinaram, claro, mas eu acho que, tenho quase certeza, que na escola, 

na quinta ou sexta série alguém falou conosco sobre. Acho que os professores 

falaram sobre importância do descarte correto mostrando os impactos ambientais... 

Mostrando porque nós devemos fazer isso e você acaba crescendo desse jeito. Então 

aprendi em casa e na escola (Alemão 3). 

As crianças, desde cedo, iniciam o processo aprendizagem. No início de sua vida, 

crianças estão suscetíveis a diversos tipos de estímulos, que vão desde os comportamentos dos 

pais até influências do meio. Para as práticas de descarte de resíduos, isso é muito importante. 

Se a criança receber os estímulos necessários desde cedo, através de uma boa comunicação, 
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sejam esses estímulos oferecidos pelos pais, pela escola, por desenhos educativos ou pelo 

governo, a criança tem uma grande chance de crescer e se tornar um adulto consciente e 

ciente do seu papel na separação e descarte de resíduos. 

Cada instituição se comunica de uma maneira diferente. A família, a escola e a mídia 

televisiva atuam no intuito de incentivar e educar as crianças sobre o funcionamento, 

significado e a importância da prática de separação de lixo. Assim, o conhecimento, um dos 

elementos dessa prática, é passado por gerações. 

Já o governo tem outra maneira de se comunicar, ele atua como uma força 

regulamentadora das práticas. Ele se comunica através de multas e punições, caso os 

estudantes não realizem o descarte de forma correta, como pode ser observado: 

[...] eu não tenho certeza de como funciona, mas existe uma multa para você não 

jogar lixo no chão, se você jogasse um cigarro no chão e a polícia ver você recebe 

uma multa de 20 ou 30 euros (Alemã 2). 

 

[...] se você fizer isso (separação incorreta) você leva uma multa, porque todo ano 

você paga uma taxa para coletarem seu lixo, se você cometer muitos erros eles vão 

te cobrar a mais por isso, ou simplesmente não vão mais pegar seu lixo (Alemão 2). 

Assim como a teoria mostra, uma cultura pode criar suas próprias formas de 

comunicação. No caso dos estudantes alemães, quando alguém descarta de maneira incorreta, 

existem dois tipos de comunicação, não-verbal e verbal. Quando perguntados o que eles 

faziam quando viam alguém descartando algo incorretamente, tiveram dois grupos e três 

respostas. Um grupo respondeu que não faria nada, pois eles acham que não têm o direito de 

se meter na vida de outras pessoas e que isso não era problema deles. 

 No segundo grupo, surgiram duas hipóteses, caso eles não conheçam a pessoa que 

fez, eles olhariam de maneira ruim para essa pessoa, mas não falariam nada: 

Eu vou olhar mal para ela, mas isso é bom (risos) (Alemã 3). 

 

Às vezes eu sei que olho mal (risos) (Alemã2). 

 

Eu, com certeza, vou olhar ruim, caso eu não conheça (Alemão 5). 

A segunda hipótese é caso eles conheçam essa pessoa, eles são diretos e falam para a 

pessoa como fazer o correto. 

[...]se eu conhecer a pessoa, independentemente da idade, eu vou falar, porque não? 

Porque não vou machuca-la e é muito fácil fazer a coisa correta (Alemã 5). 

 

Eu acho que depende, em casa sim, eu falaria e também pegaria e colocaria no 

lixeiro correto (Alemão 3). 

Apenas um entrevistado afirmou que fala diretamente com a pessoa independente de 

conhece-la ou não, ele afirmou que: 

Primeiro eu vou falar, eu digo “olha você cometeu um erro e você precisa fazer o 

correto” e é isso. Mesmo se eu não conhecer a pessoa, eu falo isso amigavelmente, 
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porque eu acho que se você falar amigavelmente com alguém, que você nunca 

conheceu, você nunca vai ter um problema (Alemão 2). 

As notas de campo mostraram que, através de olhares de reprovação ou conversas 

amigáveis, eles podem comunicar que aquela prática de descarte não é socialmente aceita 

naquele meio. A comunicação funciona como uma forma de pressão social para que os 

estudantes realizem a prática social aceita naquele lugar. As pessoas falam e olham de 

maneira diferente para as que não descartam da maneira aceitável. Essa pressão é sentida e 

reproduzida pelos estudantes. Quando perguntados sobre o porquê de alemães crescerem 

preocupados com a separação de lixo para a reciclagem, a resposta de um dos entrevistados 

foi: 

A pressão social que eu falei anteriormente. Por exemplo, se você está bebendo com 

seus amigos na rua com uma garrafa joga ela na rua provavelmente eles vão olhar 

para você e não vão entender, o que é mais efetivo para que a gente faça tudo 

correto, na minha opinião. Alemães são indiretos de diferentes modos, alguns podem 

apenas olhar ruim, outros podem falar amigavelmente, outros podem brigar por você 

está poluindo a rua, outros podem mandar você pegar aquilo de volta e colocar no 

lugar certo... Eu acho que a pressão social é uma das chaves para esse nosso 

comportamento, é muito importante. (Alemão 4) 

Esse é um sentimento compartilhado pela maioria dos estudantes entrevistados. Uma 

das entrevistadas fez inclusive uma comparação com outro país dentro da Europa que ela 

conheceu: 

Em Portugal, nós só temos um lixo daí depositamos tudo lá dentro. E por exemplo, 

aqui eu vejo muito mais a diferença, aqui as ruas são muito mais limpas, as pessoas 

aqui avisam umas às outras se jogar o lixo no chão ou no lugar errado, em Portugal 

não existe isso, se eu jogar o lixo ninguém iria me avisar, ninguém iria me dizer 

“Por que jogou algo no chão?” aqui as pessoas avisam, é até cuidado um ao outro e 

avisar um ao outro. (Alemã 1) 

O estudante alemão cresce em uma sociedade que se preocupa com o descarte de lixo 

e passa essa preocupação através das gerações, seja através da pressão social que é feita pelos 

alemães mais velhos e replicadas pelos estudantes jovens, seja através do ensino das leis, 

significados e regras do descarte correto nas escolas. 

Um ponto a ser ressaltado é que, nas notas de campo, ou seja, em toda vivência do 

pesquisador em Bremen, em nenhum momento foi visualizada nenhuma propaganda de 

governo relacionada a prática de separação de lixo, seja no transporte público, na cidade em 

geral ou dentro da universidade.  

Segundo os estudantes, essas mensagens não são necessárias, pois os alemães 

aprendem sobre isso quando pequenos e, por ser uma prática social, não necessita ser 

reforçada através de mensagens ou propagandas. As únicas mensagens percebidas foram nas 

lixeiras públicas com uma mensagem de danke (obrigado em alemão) por usar a lixeira 

pública, como pode ser visto na figura 15: 

 



 
 

77 
 

Figura 15: Lixeira com obrigado escrito 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Eu acho que isso (propagandas sobre descarte) não é necessário porque as pessoas 

aqui já crescem com isso, porque nós temos muitas punições para quem não segue 

as regras (Alemã 2). 

 

[...] isso (separação para reciclagem) é uma coisa normal você não precisa estar 

fazendo propagandas conscientizando as pessoas de fazerem algo que elas já fazem. 

É como por exemplo explicar que se o semáforo está vermelho você tem que parar, 

você não tem que colocar nenhuma propaganda no trânsito falando disso, porque 

você apenas faz (Alemã 5) 

Porém, outros tipos de instituições, como ONG’s, fazem propagandas e ações 

chamando atenção das pessoas para as causas ambientais. Segundo uma das estudantes, essas 

instituições estão sempre em busca de cuidar do meio ambiente através da conscientização, 

como pode ser observado na fala dela: 

[...]eu vejo propagandas do Greenpeace e do WWF tentando conscientizar as 

pessoas, principalmente com o uso de plástico. Essas propagandas você pode ver, 

por exemplo, em frente à Estação Central sempre tem pessoas do Greenpeace 

coletando assinaturas de abaixo-assinado contra empresas que não respeitam a causa 

ambiental (Alemã 3). 

 Uma dessas ações foi observada em uma viagem de campo junto com os estudantes e 

alemães. Nessa aula de campo, ocorreu uma visita ao parlamento europeu, em Bruxelas, na 

Bélgica. Pelo parlamento, passam milhares de estudantes todos os anos, para conhecer a 

estrutura, visitar o museu do parlamento e a história da União Europeia.  

A ação foi de uma ONG chamada Sky Ocean Rescue, foi posta uma baleia de plástico 

em frente ao parlamento europeu, com uma placa escrita “Baleia de Plástico é feita da mesma 

quantidade de plástico que vai parar no oceano a cada segundo”. A foto da baleia pode ser 

observada na figura 16: 
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Figura 16: Baleia de plástico 

 
Fonte: dados da pesquisa (2018) 

Esse tipo de ação visa conscientizar a população europeia quanto ao uso e descarte 

incorreto do plástico utilizado e é uma forma bem efetiva de chamar atenção para esse 

problema, unindo a arte e a causa ambiental. 

Quadro 05 - Quadro resumo sistemas de comunicação e práticas sociais na Alemanha 

Aspectos dos sistemas de 

comunicação  

Prática de separação do resíduo sólido para a reciclagem 

Comunicação verbal  Ensino sobre o descarte nas escolas 

 Ensino sobre o descarte em casa 

 Desenhos infantis 

 Conversa amigável 

Comunicação não-verbal  Olhar de reprovação 

 Ações de ONG’s 

 Multas 

 Punições 

 Pressão social 

 Mensagens em lixeiras públicas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 A influência da dimensão de sistemas de comunicação e linguagem foi percebida 

através dos mecanismos de comunicação verbal e não-verbal que foram empregados para 

exercer coerção social, proferir críticas e articular orientações sobre padrões comportamentais 

esperados. Fora isso, a comunicação verbal foi utilizada para ensinar aos jovens alemães a 

descartar seu resíduo sólido de maneira correta. 

5.1.5 Relações entre cultura material e sistemas de comunicação e linguagem na Alemanha 

Como mostrado anteriormente, os elementos da cultura estão intrinsicamente 

conectados. A relação entre a cultura material e os sistemas de comunicação muitas vezes não 

podem ser separados.  
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Dentro da sociologia e antropologia existe uma abordagem onde os discursos sobre a 

cultura e a comunicação se unem. Ela fala sobre a experiência dos sujeitos falantes e a 

conexão que eles estabelecem com o mundo social. Os discursos, as interações, as influências 

e as mediações culturais são consideradas como modalidades de transmissão entre o passado e 

o presente (CAUNE, 2008), no caso em estudo a transmissão do conhecimento sobre as 

práticas de descarte de resíduos. 

Quando se falou nas principais instituições influenciadoras do descarte de resíduos 

sólidos, família, escola e governo, fica claro que cada uma tem sua própria forma de se 

comunicar com as pessoas. 

 As escolas, as famílias e as mídias televisivas (instituições da cultura material), através 

do ensino (comunicação) conscientizam as crianças de como o lixo deve ser separado, onde 

ele deve ser posto, ensinam até virar uma prática. Já o governo (instituição da cultura 

material) transmite essa mensagem, porém de maneira diferente. Ele se comunica através de 

leis e regulamentos, punindo (comunicação) aquelas pessoas que não seguem as regras 

estabelecidas por ele.  

 Outro ponto onde nós podemos ver essa relação são nas lixeiras, que fazem parte da 

cultura material. Elas possuem mensagens agradecendo o uso, reforçando o descarte correto e 

evitando o descarte incorreto. 

 Outra relação observada foram as regras informais (cultura material) e a pressão social 

(comunicação). Apesar de não existir nenhuma lei ou regra formal sobre o descarte de latinhas 

e garrafas, existe uma pressão social para que os estudantes não coloquem esses objetos 

dentro do lixo, para evitar que pessoas que coletam esse tipo de material se humilhem 

entrando em lixeiras. 

Quadro 06 - Quadro resumo da relação entre cultura material e sistemas de comunicação na Alemanha 

Aspectos da cultura material e artefatos Aspectos do sistema de comunicação e linguagem 

 Instituições: governo e família  Multas 

 Punição 

 Ensino sobre o descarte nas escolas 

 Ensino sobre o descarte em casa 

 Objetos: lixeiras  Mensagens em lixeiras públicas 

 Regras informais: sistema pfand  Pressão social 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 O quadro 06 resume as relações entre cultura material e artefatos; e os sistemas de 

comunicação e linguagem. No contexto do presente estudo, esses dois componentes culturais 

estão ligados de uma maneira que, em alguns momentos, é difícil separá-los. A próxima seção 

traz como as práticas são abordadas no Brasil. 
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5.2 O Brasil e as práticas de descarte de resíduos 

 Nesta subseção, explana-se sobre as práticas de descarte de resíduos sólidos no Brasil. 

Ela está dividida em cinco tópicos, o primeiro relata as políticas públicas voltadas para a 

temática, enquanto o segundo aborda como as práticas de descarte de resíduos sólidos estão 

presentes no cotidiano dos brasileiros. O terceiro tópico mostra a relação da cultura material 

com as práticas de descarte. O quarto traz a relação entre os sistemas de comunicação e 

linguagem e as práticas. O quinto traz a relação da cultura material com sistemas de 

comunicação no Brasil. 

5.2.1 Políticas públicas de resíduos sólidos no Brasil 

Antes de começar a explanar sobre as políticas públicas que regem o descarte de 

resíduos, se faz necessário definir o que significa resíduo sólido para o país. O artigo 3° da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010) define o resíduo sólido 

como:  

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 

a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica 

ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.  

No Brasil, a política pública regulatória relacionada ao meio ambiente começou nos 

anos 1980. Segundo Santaella et al. (2014), o passo mais importante foi a Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81). Essa lei deu origem a um dos órgãos mais 

importantes relacionados ao tema no país, o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA). 

A PNRS (Lei nº 12.305/10) reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, 

diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de 

cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão 

integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos (BRASIL, 

2010). 

Apesar dessa lei ser promulgada em 2010, Santaella et al. (2014, p. 72) relatam que: 

O projeto de lei para instituir a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi 

proposto em 1989, por iniciativa do Senado Federal (PLS-354/1989). Após passar 

por várias comissões e tramitar no Congresso Nacional, com indexações, despachos, 

emendas em comissões e plenário, somente em março de 2010, cerca de 20 anos 

depois, voltou ao Senado e, em 7 de julho de 2010, sua redação final foi 

encaminhada pela Comissão Diretora e aprovada no Plenário. Portanto, o 

estabelecimento de legislação específica sobre resíduos sólidos urbanos levou mais 

de duas décadas.  

 Antes da PNRS, não existia uma lei federal completa, o que existiam eram portarias, 

decretos e resoluções variadas da temática. Ela definiu o rumo da gestão de resíduos sólidos 
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no Brasil, estabelecendo princípios, objetivos e diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos e 

atualmente é a regulação que rege o descarte de resíduos sólidos no Brasil. 

 A PNRS possui 15 objetivos (BRASIL, 2010). O presente autor resume todos esses 

objetivos em um só: gerar valor econômico, ambiental e social através do desenvolvimento e 

manutenção de práticas sustentáveis de descarte de resíduos sólidos, articulando as esferas 

públicas e privadas para esse fim. 

Após a implantação da PNRS, poucas mudanças nas práticas de descarte de resíduos 

sólidos foram observadas. Assim como afirma Santaella et al. (2014), a produção de resíduos 

sólidos per capita está aumentando gradativamente, o que demonstra que o Brasil ainda não 

adotou medidas propostas no PNRS, buscando a minimização na geração de resíduos. 

Dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (ABRELPE) mostram que, em 2012, foram gerados no Brasil aproximadamente 63 

milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, destes, cerca de 90,16% foram coletados e 

tiveram uma destinação correta. Aproximadamente 6,2 milhões deixaram de ser coletados e, 

certamente, tiveram destino impróprio (ABRELPE, 2012). 

 Em 2017, os números referentes à geração de resíduos sólidos revelam que foram 

produzidos um total de 78,4 milhões de toneladas no país, o que demonstra uma retomada no 

aumento em cerca de 1% em relação a 2016. Desse total, 71,6 milhões de toneladas foram 

coletadas, registrando um índice de cobertura de coleta de 91,2%. O que evidencia que 6,9 

milhões de toneladas de resíduos não foram objeto de coleta e tiveram destino impróprio 

(ABRELPE, 2017). 

 Fora isso, das 71,6 milhões de toneladas de resíduos sólidos coletadas, 

aproximadamente 42,3 milhões de toneladas, ou 59,1% do coletado, foram dispostos em 

aterros sanitários. O restante dos resíduos coletados, aproximadamente 40,9%, foi despejado 

em locais inadequados. Quase 29 milhões de toneladas de resíduos foram depositadas em 

lixões ou aterros controlados, mas que não possuem o conjunto de sistemas e medidas que a 

PNRS julga necessário para proteção do meio ambiente. Isso causa danos diretos tanto à 

natureza, quanto à saúde de milhões de pessoas (ABRELPE, 2017). 

Como pode ser observado, as políticas públicas regulatórias possuem um papel 

importante nas práticas. No Brasil, elas agem como um aspecto que regem as práticas. Com 

isso, a próxima subseção explica como se dão as práticas de descarte de resíduos dos 

estudantes brasileiros, que são regidas por essas leis. 
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5.2.2 Práticas de descarte de resíduos sólidos no Brasil 

 Assim como Warde (2005) afirma, as práticas são repetidas de forma constante, 

muitas vezes por muito tempo, pois possuem uma grande inércia e uma grande dificuldade de 

mudanças. No Brasil, a principal prática de descarte de resíduos é descartar todos os resíduos 

em apenas uma lixeira. Ela pode ser considerada uma prática, porque é repetida de forma 

constante e diária. Os resultados para a prática de descarte de resíduos não foram diferentes. 

Isso pode ser observado em algumas frases dos entrevistados. 

Cara, a gente querendo ou não descarta lixo todo dia é como uma consequência do 

mundo moderno. Por exemplo, a gente vai na cantina e pede um salgado, porque a 

gente precisa comer, aí esse salgado vem embalado em plástico e às vezes as pessoas 

ainda pegam guardanapos, ou seja, só aí em uma merenda simples já geramos lixo 

de papel e de plástico (Brasileiro 2). 

 
Eu acho que está bem presente, eu faço isso todo dia, mas não é algo que eu dedique 

muita atenção (Brasileira 5). 

 Reforçando o que Giddens (1984) afirma, o descarte de resíduos é realizado pelos 

estudantes brasileiros com base em uma consciência prática que não requer reflexão 

consciente. Ademais, quando perguntados sobre a aprendizagem da prática, todos 

responderam que aprenderam quando eram crianças, ensinados pela família a descartar todos 

os resíduos em apenas uma lixeira. Essa foi uma prática que se manteve estável ao longo do 

tempo.  

Bom, em casa meus pais sempre me ensinaram a jogar o lixo no lixo. Desde 

pequeno eles me ensinaram a não jogar papel no chão, não jogar lixo no chão, de 

forma geral... (Brasileiro 2) 

Porém, quando perguntados se eles conheciam outro modo de descartar lixo, todos 

disseram que tinham aprendido sobre a separação para a reciclagem, mas não praticavam. 

Segundo eles, na escola, foi ensinado essa prática de separação de lixo para a reciclagem. 

Cara, na escola, no ensino fundamental, eu lembro que a gente aprendia sobre a 

separação e os tipos de lixo... Alguns descartes especiais, que é em relação a pilhas e 

baterias, que a gente sabe que precisa do descarte correto, diferenciado... (Brasileiro 

1). 

 

Cara, na escola eu aprendi... Tanto no infantil ou Ensino Médio, em todos os 

momentos da minha vida estudantil eu tive o prazer de ter professores que 

comentaram sobre isso... (Brasileiro 3) 

 

Eu aprendi no colégio quando era pequeno... (Brasileiro 4) 

 

Acho que tanto na escola quanto minha mãe me ensinaram. Acho que no ensino 

fundamental a gente aprende né?! (Brasileira 4) 

 Por ser a principal prática de descarte de resíduos sólidos dos estudantes brasileiros, a 

prática de descartar todos os resíduos em apenas uma lixeira foi analisada com base nos 

elementos propostos por Shove, Pantzar e Watson (2012). 
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Em relação aos materiais, para realizar o descarte de maneira correta no Brasil, é 

necessário que o estudante (corpo) use as ferramentas (equipamentos) de maneira correta para 

descartar o lixo (objetos) na lixeira. Esses elementos podem ser vistos, por exemplo, no 

discurso dos entrevistados. 

É... atualmente na minha casa a gente (corpo) descarta tudo (objeto) junto, tipo 

assim, todos os dias na mesma sacola de plástico (equipamento), aí a gente junta 

todo o lixo e joga fora no lixo do condomínio mesmo, normal, sem separação 

(Brasileira 1). 

 

[...] Na minha casa é só normal, tipo, jogar o lixo no lixo (objeto) e aí a gente 

(corpo) coloca lá na lixeira (equipamento) para o caminhão do lixo vim e recolher 

(Brasileira 2). 

O significado dessa prática para os estudantes brasileiros é cuidar do meio ambiente. 

Eles sentem que descartando o lixo no lugar apropriado estão evitando que os resíduos 

descartados cheguem à natureza. Realizando essa prática, eles sentem que estão dentro do 

padrão de comportamento esperado, considerado normal. Isso pode ser observado na fala 

deles quando foi perguntado sobre a importância de descartar de forma correta. 

Pra evitar diversos problemas né, na fauna, na flora, na água... É... Para que a gente 

cuide do nosso meio ambiente, entendeu? (Brasileiro 5) 

 

Eu acho que é importante porque eu acho que tudo iria melhorar, eu acho. O meio 

ambiente ia ser menos afetado, consequentemente, a forma como as coisas estão 

acontecendo não iam... É como se fosse uma cadeia de consequências, tipo, a gente 

afeta o meio ambiente aí o meio ambiente revida, como essas enchentes que estão 

tendo [...] (Brasileira 2). 

Já as formas de conhecimento da prática brasileira se limitam ao conhecimento de 

saber que é necessário descartar todos os resíduos em apenas uma lixeira, exceto alguns tipos 

de resíduos como pilhas, baterias e eletrônicos que não podem ser jogados no lixo comum. 

Cara, na escola, no ensino fundamental, eu lembro que a gente estudava sobre os 

tipos de lixo... Alguns descartes especiais que é em relação a pilhas e baterias, que a 

gente sabe que precisa do descarte correto... (Brasileiro 1). 

 

Eu sei que pilha você não pode jogar no lixo normal... (Brasileira 1) 

 Resumindo, apesar de conhecer e reconhecer que existe uma prática mais 

ambientalmente correta do que a atual, os estudantes brasileiros mantêm a prática de descartar 

todos os resíduos em lixeiras únicas como a principal prática de descarte de resíduos sólidos. 

Quadro 07 - Quadro resumo práticas no Brasil 

Elementos das práticas Prática de descartar todos os resíduos em apenas uma lixeira 

Integração de materiais  Os próprios estudantes (corpo) 

 Lixo comum (equipamento) 

 Resíduo sólido descartado em geral (objeto) 

Significados das práticas  Responsabilidade ambiental 

Formas de conhecimento  Conhecimento de produtos que não podem ir para o lixo comum 

 Conhecimento sobre a prática da separação 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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O quadro 07 traz o resumo dos elementos das práticas no descarte de resíduos sólidos. 

Primeiramente, existe o conhecimento necessário para que os estudantes descartem o lixo no 

local apropriado. Para que isso seja realizado, é preciso que o estudante tenha um senso de 

responsabilidade ambiental e que tenha os materiais necessários para realizá-lo. 

5.2.3 Cultura material e o descarte de resíduos no Brasil 

Assim como relatado anteriormente, as instituições fazem parte da cultura material. 

Elas podem influenciar positivamente ou negativamente em alguns comportamentos. No caso 

das práticas de descarte de resíduos no Brasil, elas são um dos aspectos mais importantes. 

A primeira instituição é a família. Os familiares, de modo geral, ensinam a prática de 

descartar todos os resíduos na lixeira, conscientizando as crianças que é errado descartar lixo 

em lugar inapropriado. 

Eu acho que eu tomei consciência disso (descarte correto) quando eu tinha uns 12 

anos, que foi quando meus pais começaram a falar mais sobre isso... (Brasileira 3)

  

Porém, uma das entrevistadas relatou que, apesar da mãe ter ensinado sobre o descarte 

correto, ela não pratica isso. 

Por exemplo, aconteceu semana passada. Eu estava no centro com minha mãe e ela 

quis jogar a garrafa pela janela do ônibus, eu falei "mãe pelo amor de Deus onde a 

senhora está? Não existe mais isso de jogar uma garrafa pra fora do ônibus!" ela 

falou "Não tem lixo aqui, o que eu faço?" eu falei "Me dê que eu levo até chegar no 

meu quarto e eu jogar dentro do meu lixo!" (Brasileira 2) 

 Isso mostra que, apesar do ensinamento, existe uma diferença entre o discurso e a 

prática. 

Outra importante instituição é a escola infantil. Ela também entra como uma 

instituição importante para o descarte de resíduos. As escolas infantis têm um papel 

importante na sociedade. Além de ensinarem conteúdos escolares básicos, elas também 

precisam formar cidadãos. Corroborando com isso, a maioria dos entrevistados disse que 

aprendeu sobre descartar o lixo no lugar certo e separar o lixo para reciclagem nas escolas, 

quando pequenos. 

 Já os supermercados são instituições que mediam o contato entre o produtor e o 

consumidor. No descarte, eles são importantes, porque vendem produtos que, depois que 

utilizados, não podem ser descartados no lixo comum, como pilhas, baterias e eletrônicos, 

porém, além de vender, eles também recebem de volta esses resíduos e devolvem para os 

fabricantes. Fora isso, assim como acontece em outros países, os supermercados estão 

começando a incentivar a economia circular, como pode ser visto na fala de uma das 

entrevistadas. 

[...] tá começando no supermercado uma logística reversa, você compra cerveja ou 

então garrafa de refrigerante de vidro, por exemplo, aí você leva de volta essas 
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garrafas no engradado, aí você só paga pelo líquido, ganha desconto [...] (Brasileira 

4) 

 Outras duas instituições foram citadas no estudo e apareceram nas notas de campo e 

nas entrevistas como parceiras do descarte de resíduos sólidos, incentivadoras da separação de 

lixo para a reciclagem. Em Fortaleza, existem lugares chamados ecopontos, onde as pessoas 

podem levar seu lixo separado para descartar de maneira ambientalmente correta, fazendo 

isso, eles ganham descontos na conta de energia. 

 Esses pontos de coleta de resíduos surgiram de uma parceria entre a prefeitura de 

Fortaleza e a Enel Distribuição Ceará, que é a empresa de distribuição de energia elétrica com 

atuação em todo o estado do Ceará.  

Os ecopontos são locais adequados para o descarte gratuito de pequenas proporções de 

entulho, restos de poda, móveis e estofados velhos, além de óleo de cozinha, papelão, 

plásticos, vidros e metais. É nos Ecopontos onde pode-se ter acesso ao benefício do programa 

Recicla Fortaleza, que pode dar desconto na conta de energia e crédito no bilhete único 

(bilhete do transporte público de Fortaleza) pela troca dos recicláveis (FORTALEZA, 2019). 

Figura 17 - Distribuição dos ecopontos em Fortaleza 

 
Fonte: Fortaleza (2019) 

Apesar de existirem 45 ecopontos espalhados em Fortaleza, como mostra a figura 17, 

fazer a separação e ir deixar os resíduos nesses pontos exige uma consciência ambiental muito 

grande, pois o retorno financeiro não é equivalente ao trabalho. Isso pode ser visto nas 

afirmações a seguir. 

A minha mãe fazia muito a separação de lixo lá em casa, mas ela desistiu porque 

achou que não valia a pena. Porque ela tinha que encher o carro de lixo e passava 

mil anos ajeitando as coisas para levar lá no ponto de coleta, para trocar por energia 

aí quando trocava tudo dava 80 centavos (Brasileira 4). 

 

[...] a gente fez uma vez e foi deixar na Enel e recebemos três centavos (Brasileiro 

3). 



 
 

86 
 

 Esse pode ser um dos motivos desse comportamento não ter virado uma prática. Ele 

exige um certo trabalho e custo para ser feito, seja de tempo, ou dinheiro mesmo, como a 

gasolina do veículo para ir deixar no ponto. 

 A última instituição vista foram instituições de caridade. Essas instituições de 

Fortaleza que recebem doações de produtos velhos ou quebrados para reformar e vender. As 

pessoas que trabalham para essas instituições são, normalmente, pessoas carentes, pessoas em 

situação de rua e pessoas em fase de reabilitação, seja por álcool ou drogas. 

[...] eles pegam doações nas casas das pessoas de tudo, por exemplo, móveis e 

eletrônicos velhos aí eles ajeitam e revendem por um preço barato e ajudam essas 

pessoas que trabalham lá, é um negócio bem legal, eles trabalham o ambiental e o 

social (Brasileiro 2).  

 

Bom, lá em casa quando a gente não quer mais algo e acha que dá para aquela coisa 

ser reutilizada, a gente separa e normalmente doa para instituições que ajeitam e 

doam aqueles produtos, ou então vendem e ajudam instituições (Brasileira 5). 

 Outro ponto da cultura material são os símbolos. Três símbolos relacionados ao 

descarte de resíduos foram observados pelos estudantes. O primeiro é o símbolo de “proibido 

jogar no lixo comum”. Esse símbolo normalmente é posto em objetos que possuem metais 

pesados em sua composição, como pilhas, baterias e eletrônicos em geral. Esse tipo de 

produto, quando descartado de maneira incorreta, é um grande agente poluidor. O segundo é o 

símbolo de composição, mostrando de que tipo material é feito aquele produto. Esse símbolo 

é importante porque, caso a pessoa faça a separação para a reciclagem, ele auxilia a escolha 

da lixeira. O terceiro símbolo é o de produto reciclável, que pode ser separado e levado para 

pontos de reciclagem. 

 Nas entrevistas também foram observadas as regras informais relacionadas ao descarte 

de resíduos. Assim como mostrado anteriormente, os estudantes conhecem outras formas 

ambientalmente corretas de descartar, mas não fazem, que é a prática de separação para a 

reciclagem. Porém, nas entrevistas, uma das entrevistadas falou que faz a separação em casa. 

Na minha casa a gente tem uma regra de descarte, de separar mesmo. A gente separa 

o que é plástico, o que pode ser utilizado e não é orgânico e essas coisas. E o que 

não é reciclável, tipo orgânico e essas coisas. E o que pode ser reciclado a gente dá 

para um rapaz que ele costuma vender para reciclagem, a gente conhece ele, ele 

passa no nosso bairro. Ele sempre passa lá e os vizinhos começaram a ajudar 

também. Mas isso não é uma regra do condomínio, é algo que começamos a fazer 

(Brasileira 3). 

 Apesar de ser apenas uma estudante fazendo, essa regra informal pode ser considerada 

uma prática a partir do momento em que ela afirma que outras pessoas (vizinhos) começaram 

a ter o mesmo comportamento.  Outro ponto interessante comentado pela mesma entrevistada 

é que existem regiões em Fortaleza que estão começando a coleta seletiva. 

[...] Tirando bairros mais nobres que você veio na frente de condomínio... Em alguns 

bairros eu sei que tem coleta seletiva... Eu tenho um amigo que mora no Meireles e 
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lá no prédio dele tem. Ele tem que separar o lixo na casa dele para descartar, caso ele 

não faça isso ele pode tomar uma multa do condomínio, mas é o único lugar em 

Fortaleza e eu sei que existe isso (Brasileira 3). 

 Foram buscadas mais informações sobre essa coleta seletiva e o site da empresa que 

faz a limpeza urbana de Fortaleza informa que a coleta seletiva é um projeto piloto e está 

sendo testada inicialmente nos bairros: Aldeota, Dionísio Torres, Meireles (condomínios e 

residências) e Bairro de Fátima (condomínios e residências). No próprio site da empresa, é 

possível ver as regras de separação “Para a separação dos materiais basta ter em casa dois 

recipientes próprios, sendo um para lixo úmido: materiais sujos, molhados e não recicláveis; e 

outro para lixo: papel, metal, plástico e vidro” (MARQUISE, 2019). O quadro 07 resume 

todos os aspectos da cultura material observados no descarte de resíduos dos estudantes 

brasileiros. 

Quadro 08 - Quadro resumo cultura material e práticas sociais no Brasil 

Aspectos da cultura material Elemento da cultura material nas práticas 

Instituições  Família 

 Escola infantil 

 Supermercados 

 Enel e prefeitura 

 Instituições de caridade 

Objetos  Lixeiras comuns 

 Pilhas, baterias e eletrônicos 

Símbolos  Proibido jogar no lixo comum 

 Símbolo de composição 

 Produto reciclável 

Lugares  Ecopontos 

Regras informais  Separação para a reciclagem 

 Doação para instituições de caridade para a reutilização 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

Observa-se que a relação da dimensão artefatos e cultura material com as práticas se 

manifestou através da influência das instituições na prática de descarte de resíduos sólidos. 

Foi observado que a cultura material influencia as práticas, porém, com a mudança de alguns 

desses aspectos, as práticas estão tendendo a mudar também, a prática de descartar todos os 

resíduos em apenas uma lixeira está aos poucos sendo substituída pela separação para a 

reciclagem. A próxima subseção analisou as práticas de separação do lixo para reciclagem à 

luz dos sistemas de comunicação e linguagem da cultura dos estudantes brasileiros. 

5.2.4 Sistemas de comunicação e linguagem e o descarte de resíduos no Brasil 

 Assim como Hall (1959) afirma, “cultura é comunicação e comunicação é cultura”. 

Existem duas grandes formas das pessoas se comunicarem: de forma verbal e de forma não-

verbal. A primeira relação a ser exposta foi a da comunicação verbal e as práticas de descarte 

de resíduos sólidos. 
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 Nos lares dos estudantes brasileiros, as famílias são as instituições mais importantes. 

Ao nascer, as pessoas, normalmente, são inseridas em um contexto familiar que já funciona de 

determinada forma, com seus valores, regras e costumes que contribuirão para a formação dos 

entrantes. Cada família já tem sua própria cultura formada, os estudantes crescem e se 

desenvolvem nesse contexto. Elas influenciam o descarte correto através da comunicação 

verbal, como conversas e ensinando como deve ser feito o descarte. Assim, as crianças se 

tornam portadoras dessa prática desde cedo. 

Bom, em casa meus pais sempre me ensinaram a jogar o lixo no lixo. Desde 

pequeno eles me ensinaram a não jogar papel no chão... não jogar lixo no chão de 

forma geral porque era falta de educação se eu fizesse isso... (Brasileiro 2). 

  Com isso, os estudantes crescem entendendo que aquele é o padrão de comportamento 

esperado de uma pessoa normal e, por isso, levam a prática para as suas vidas adultas. Outro 

ponto observado foi a comunicação da escola. A escola também se comunica através de 

conversas e ensinamentos. Porém, nas entrevistas, foi observado que nas escolas os estudantes 

eram ensinados a exercerem outro tipo de prática. Em vez de apenas descartar todos os 

resíduos em apenas uma lixeira, os estudantes eram ensinados a separar seu lixo. 

[...] Eu acredito que na escola eu aprendi sobre a separação correta, seria separar 

plástico, de papel e de metal para que esse lixo fosse reciclado e transformado 

novamente em produtos (Brasileiro 2). 

 

Cara, na escola, no ensino fundamental, eu lembro que a gente estudava sobre os 

tipos de lixo... (Brasileiro 1) 

 

[...] na escola sempre ia alguém dar uma palestra falando alguma coisa sobre isso 

(separação de lixo) (Brasileira 3). 

Apesar de ser muito importante na vida de uma criança, a escola não tem a mesma 

força de influência que a própria família. Um fato interessante é que a maioria das famílias 

dos entrevistados também foi uma das principais barreiras enfrentadas quando os estudantes 

tentaram mudar essa prática em casa. Alguns deles relataram que, quando tentaram fazer uma 

separação para a reciclagem dos resíduos, enfrentaram problemas. 

Minha mãe, por exemplo, quando eu, tipo assim, falei para a gente parar de usar 

sacolas, tipo assim, tentar separar o lixo e tal... ela falou "isso não vai funcionar é só 

a gente". Ela meio que me achou meio louca porque eu queria fazer isso, tipo assim, 

acho que nós temos muito essa visão de que nós somos apenas um então a mudança 

não vai fazer efeito (Brasileira 1). 

 

Vou dizer uma coisa interessante que aconteceu na minha casa, em um primeiro 

momento a minha mãe ficou meio assim "coleta seletiva em casa?" (tom de raiva) 

(Brasileiro 3). 

 

[...] falei “mãe vamos separar o lixo”, ela falou " vai encher a cozinha de lixo?". 

Olha com o quê ela vai se preocupar, em ter dois lixeiros a mais na cozinha e olha o 

impacto disso. Mas é isso, eu acho que as pessoas não entendem o impacto, se para 

mim é mais desconfortável ter mais lixeiros na cozinha eu vou preferir não fazer 

(Brasileira 5). 
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Cara, eu acho que eu vi (separação para a reciclagem) quando eu tinha uns 9 anos aí 

tentei até levar para minha casa, mas... não deu muito certo (risos). Minha mãe, na 

época, disse que era muito trabalhoso e fez uma resistência para que eu parasse, aí 

você é criança e... e faz tudo que sua mãe manda (risos) (Brasileiro 4). 

 Em outro caso, a família foi um agente incentivador da separação para a reciclagem, 

mas, por motivos externos, não conseguiu implementar como prática. 

A minha mãe fazia muito a separação de lixo lá em casa, mas ela desistiu porque 

achou que não valia a pena [...] (Brasileira 4). 

 Ainda dentro da comunicação verbal, a conversa amigável e a reclamação foi uma 

prática observada realizada por alguns estudantes quando veem algum amigo ou conhecido 

descartando incorretamente. 

Bom, se eu conhecer a pessoa eu vou reclamar diretamente "diabo é isso tá ficando 

doido é man, isso aqui é um espaço público, tu não tá na tua casa não, joga isso no 

lixo" (Brasileiro 2). 

 

[...] se for alguém conhecido aí eu falo, com toda certeza eu falo (Brasileira 4). 

 

Se for alguma pessoa conhecida eu reclamo... (Brasileira 5) 

 A comunicação é utilizada como uma ferramenta de coerção social, a fim de fazer com 

que as pessoas que não praticam um descarte socialmente aceitável passem a ter essa prática. 

Outro ponto importante, influenciador do consumo sustentável, foram os podcasts. 

 Os podcasts são mídias de transmissão de informações. São como programas de rádio, 

porém, sua diferença é o conteúdo sob demanda. O estudante pode ouvir o podcast na hora 

que bem entender, basta acessar o episódio. 

[...] Hoje eu escuto muito podcast e escuto sobre isso (descarte de lixo), sobre a 

questão do aquecimento global, efeito estufa... Então eu acho que essas mídias mais 

alternativas atingem mais os jovens... (Brasileira 2) 

 Esses temas levantados por alguns podcasts reforçam a ideia dos problemas 

ambientais enfrentados pela humanidade, ressaltando a importância de práticas sustentáveis. 

As redes sociais também surgiram como um influenciador das práticas de descarte, isso pode 

ser visto na fala de alguns entrevistados. 

[...] a gente vê movimentos no insta falando sobre os canudos e os problemas que 

eles causam no mar... (Brasileira 3) 

 

Eu já vi ações mais voltadas para a questão do uso e descarte de plástico nos 

oceanos, foi promovida... é promovida pelo campeonato mundial de surf. Eles fazem 

propaganda e passa na TV quando tá transmitindo o campeonato, ou pelo Instagram, 

divulga em redes sociais... vi também em outras plataformas, como o Youtube, na 

TV, como já falei... (Brasileiro 5) 

 

[...] hoje, acho que através das minhas mídias sociais, eu sigo pessoas que tem uma 

consciência ambiental forte e postam coisas sobre o tema. Eu acho que essa 

conscientização deles acaba me influenciando (Brasileiro 4). 

 Através das redes socais empresas, ONG’s e influenciadores digitais divulgam 

campanhas de conscientização ambiental e mostram os impactos de práticas insustentáveis. 

Ademais, criam campanhas que buscam chamar a atenção das pessoas de alguma forma. No 
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começo de 2019, começou a se popularizar uma hastag chamada trash challenge ou desafio 

do lixo, em português. 

 Nesse desafio, as pessoas eram instigadas a chegar em um lugar cheio de lixo e limpar, 

mostrando o antes e o depois do lugar. Assim, as redes sociais, principalmente as de 

fotografias e vídeos, como Instagram, tornam-se importantes formas de comunicação, 

conscientizando sobre o descarte correto de lixo. Uma das entrevistadas comentou sobre o 

desafio. 

Eu acho que isso (o desafio) é muito efetivo principalmente no Instagram, quando é 

imposto desafio todo mundo quer fazer, quer se sentir parte daquilo ali (Brasileira 

4). 

 Além das fotos em redes sociais, outra forma de comunicação não-verbal utilizada 

pelos estudantes foi o olhar de reprovação. Esses olhares de reprovação, ou “cara feia”, como 

foram postas, acontecem quando algo não aceito pela prática é feito. Nesse caso, o descarte 

incorreto. Isso pode ser observado na fala de alguns entrevistados. 

[...] Caso eu não conheço a pessoa eu vou ficar olhando para ela encarando de cara 

feia e caso ela olhe para mim, eu vou olhar para o lixo para ver se ela se toca, caso 

ela não se toque eu vou lá apanho e coloco no lixo, se for possível (Brasileiro 2) 

 

[...] eu coloco uma cara feia para pessoa. E caso ela não faça o correto normalmente 

eu pego o lixo no chão e faço certo, ou então eu pego e guardo (Brasileira 3). 

  

 Essa é um tipo de coerção social empregada pelos estudantes para que as pessoas 

realizem as práticas aceitas naquele espaço. O quadro 09 resume os aspectos dos sistemas de 

comunicação e linguagem observados nas práticas de descarte de resíduos brasileira. 

Quadro 09 - Quadro resumo sistemas de comunicação e práticas sociais no Brasil 

Aspectos dos sistemas de 

comunicação  

Prática de descartar todos os resíduos em apenas uma lixeira 

Comunicação verbal  Ensino sobre o descarte em casa 

 Ensino sobre a separação nas escolas 

 Barreira sobre a separação de lixo em casa 

 Conversa amigável e reclamação 

 Podcasts  

 Influenciadores digitais de práticas ambientais 

Comunicação não-verbal  Olhar de reprovação 

 Desafios ambientais em redes sociais 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

A influência da dimensão de sistemas de comunicação e linguagem se dá através da 

comunicação verbal e não-verbal. Elas são utilizadas para exercer coerção social, proferir 

críticas e articular orientações sobre padrões comportamentais esperados. Ademais, as redes e 

mídias sociais exercem uma forte influência nos estudantes, buscando conscientizá-los a 

adotar práticas mais sustentáveis. 
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5.2.5 Relações entre cultura material e sistemas de comunicação e linguagem no Brasil 

Como mostrado anteriormente, os elementos da cultura estão intrinsicamente 

conectados. A relação entre a cultura material e os sistemas de comunicação muitas vezes não 

podem ser separados.  

Quando se falou nas principais instituições influenciadoras do descarte de resíduos 

sólidos, ficou claro que família e escola são as mais importantes no contexto brasileiro. Cada 

uma tem sua própria forma de discurso, de como se comunicar com as pessoas. As escolas e 

as famílias (instituições da cultura material), através do ensino (comunicação), conscientizam 

as crianças sobre onde ele deve ser posto e ensinam até virar uma prática. 

Símbolos, que são aspectos da cultura material, são utilizados como forma de 

comunicação onde os resíduos podem e devem ser descartados, para que possam ser 

reutilizados ou reciclados, seja no Brasil ou na Alemanha. 

 Em Fortaleza, foi observada uma relação entre os ecopontos e o incentivo a separação 

de lixo. Enquanto em Bremen, existem multas e punições para quem não separar o lixo, no 

Brasil, existem incentivos financeiros para as pessoas que o fazem. 

Quadro 10 - Quadro resumo da relação entre cultura material e sistemas de comunicação no Brasil 

Aspectos da cultura material e artefatos Aspectos do sistema de comunicação e linguagem 

 Instituições: governo e família  Ensino sobre o descarte nas escolas 

 Ensino sobre o descarte em casa 

 Símbolos: reciclável  Comunicação sobre o descarte correto 

 Lugares: ecoponto  Incentivo a separação de lixo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 O quadro 10 resume as relações entre cultura material e artefatos; e os sistemas de 

comunicação e linguagem no Brasil. Nos dois países esses dois componentes culturais estão 

ligados de uma maneira que, em alguns momentos, é difícil separá-los. A próxima seção traz 

as comparações entre as práticas dos dois países. 

5.3 Comparações entre as práticas de descarte de resíduos no Brasil e na Alemanha 

 O presente subtópico comparou as políticas públicas, as práticas e as relações dos 

componentes culturais nos dois países. 

5.3.1 Comparação entre as políticas públicas no Brasil e na Alemanha 

Assim como mostrado anteriormente, a principal prática de descarte dos estudantes 

alemães é a separação do lixo. Um dos principais pontos-chave para essa prática ser 

reproduzida ao longo do tempo e do espaço são as políticas públicas regulatórias. Segundo 

Lowi (1972), um dos principais objetivos desse tipo de política é manter a ordem e proibir 

comportamentos que ponham em risco a sociedade. O governo realiza esse tipo de política ao 
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restringir cidadãos, grupos ou corporações de se engajarem nessas ações que afetam 

negativamente a ordem política e social.  

Na Alemanha, o governo instituiu a separação do lixo para a reciclagem como a 

prática de descarte que deve ser adotada por todos. Para isso, a legislação alemã se vale de 

multas e punições para quem descumpre as regras estabelecidas. Para que essas multas ou 

punições ocorram, existe uma grande fiscalização por parte das empresas que coletam o lixo. 

Elas são responsáveis por conferir se cada tipo de lixo é posto no dia correto e se está bem 

separado. 

 No Brasil, não existe nenhum tipo de regulamentação governamental nacional 

obrigando as pessoas a separar o lixo para a reciclagem. Porém, os governos de algumas 

cidades instituíram leis, penalizando com multas as pessoas que jogam lixo em lugares 

inapropriados, esse é o caso de Fortaleza. Com a lei orgânica do município 10.340/15, foram 

instituídas multas para quem descartar resíduos sólidos em locais não autorizados pelos 

órgãos competentes e lançar ou depositar resíduos sólidos de natureza diversa ou 

incompatíveis com o especificado para a área de tratamento e/ou destinação final de resíduos 

(FORTALEZA, 2015). 

 Após a instituição dessa lei, entre 2015 e 2016, em um ano, o volume de lixo retirado 

pela prefeitura, de rampas de lixo, caiu 36,4%. Foram contabilizados quase 500 pontos de lixo 

a menos na cidade. Ao todo, foram aplicadas 3.698 multas, média superior a dez por dia. 

Mesmo com essa mudança, ainda existiam cerca de 1.316 pontos de lixo em 2016, segundo a 

empresa de coleta Ecofor (OPOVO, 2016). 

 Apesar de existir lei, ainda falta uma maior fiscalização e educação da população de 

Fortaleza, mostrando que não adianta apenas instituir regras. O governo alemão é bem mais 

atuante na causa dos resíduos sólidos, além de mais regras para o descarte de resíduos, existe 

uma fiscalização constante nas práticas das pessoas. 

5.3.2 Comparação entre os elementos das práticas no Brasil e na Alemanha 

Assim como Shove, Pantzar e Watson (2012), toda prática, seja ela ligada ao consumo 

sustentável ou não, consiste em três elementos interligados: materiais, significados e 

conhecimento das práticas. 

Quadro 11 - Quadro de comparação entre as práticas nos dois países 

Elementos das 

práticas 

Prática Alemã Prática Brasileira 

Integração de 

materiais 
 Os próprios estudantes (corpo) 

 Lixeiras e outros equipamentos 

(equipamento) 

 Resíduo sólido descartado em geral 

 Os próprios estudantes (corpo) 

 Lixo comum (equipamento) 

 Resíduo sólido descartado em geral 

(objeto) 
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(objeto) 

Significados das 

práticas 
 Responsabilidade ambiental 

 Senso de bem comum 

 Responsabilidade ambiental 

Formas de 

conhecimento 
 Leis e fiscalização 

 Conhecimento do funcionamento dos 

sistemas de descarte de resíduos 

 Conhecimento do sistema de 

funcionamento do descarte de 

resíduos 

 Conhecimento da prática de separação 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

Na integração de materiais, os estudantes de gestão de Bremen utilizam os diferentes 

tipos de lixeiras para realizar o descarte dos seus resíduos diariamente. O sistema para o 

descarte de resíduos em casa funciona a partir de quatro tipos de lixeiras. Existe a lixeira que 

recebe lixo geral, tudo o que não é reciclável, as lixeiras que recebem apenas papel e papelão, 

as lixeiras para resíduos orgânicos e, por fim, as lixeiras destinadas a embalagens de plástico e 

metal leves que podem ser reciclados. Fora isso, os estudantes alemães também utilizam as 

máquinas pfandautomat para realizar alguns descartes de latinhas e garrafas. 

 Já os estudantes de gestão da UFC utilizam apenas um tipo de lixo, descartando e 

juntando todo tipo de resíduo na mesma lixeira, é o chamado lixo comum. Ademais, ainda 

não existem sistemas automatizados facilitando a economia circular como o pfand alemão. 

Outro ponto importante a ser ressaltado, ainda na parte material da prática, é a 

estrutura para a realização das práticas. O governo de Bremen oferece a coleta seletiva além 

de ser instituído, por lei, que as pessoas façam a separação e o descarte de resíduos de forma 

correta. Ademais, em parceria com empresas privadas, como os supermercados, fornece a 

estrutura para o funcionamento do sistema pfand, favorecendo a economia circular. 

No Brasil, essa estrutura é deficitária. Em Fortaleza, tanto a coleta seletiva quanto o 

incentivo a economia circular nos supermercados ainda estão sendo iniciados, com projetos 

pilotos. Falta um amadurecimento dessas práticas e melhoria das estruturas para realizá-las. 

O significado dessa prática em Bremen é uma responsabilidade ambiental e um senso 

de bem comum. Descartando o lixo dessa forma, eles entendem que aquele resíduo será 

utilizado para outro fim e, dessa forma, não vai impactar a natureza. No Brasil, descartar 

todos os resíduos em apenas uma lixeira também é uma responsabilidade ambiental. Os 

estudantes sentem que, dessa forma, estão deixando de poluir a natureza, apesar de saberem 

que existem outros meios mais ambientalmente corretos, como a separação. 

A diferença, nesse caso, é o senso de bem comum que os estudantes alemães sentem. 

Essa prática se torna uma obrigação a partir do momento que eles percebem que possuem uma 

responsabilidade perante a sociedade pelo lixo gerado por eles. Eles entendem que eles têm 
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uma estrutura que favorece esse tipo de descarte, além de serem educados desde pequenos a 

realizar essa prática. 

No conhecimento da prática, assim como mostrado, os alemães aprendem desde cedo 

que o modo normal de se descartar algo é separando para a reciclagem. Eles são ensinados, 

tanto em casa quanto nas escolas infantis, a seguir as regras para o descarte correto. Com isso, 

os estudantes aprendem em que dias se deve pôr cada tipo de lixo para a coleta e como deve 

ser realizada a separação.  

 Em Fortaleza tanto as famílias dos estudantes quanto as escolas ensinam a descartar 

todos os resíduos em apenas uma lixeira, esse é o normal, é o padrão aceito pela sociedade. 

Além disso, os estudantes são ensinados que tipo de lixo deve ter um descarte especial, o lixo 

que não deve ter o descarte no lixo comum. 

 A grande diferença desse elemento das práticas, nos dois países, são as leis. O governo 

alemão obriga as pessoas a adotarem a separação para a reciclagem através de políticas 

públicas regulatórias e uma forte fiscalização. O governo brasileiro ainda não conseguiu 

instituir isso com o PNRS. 

5.3.3 Comparação entre a cultura material e o descarte no Brasil e na Alemanha 

 A cultura material está diretamente relacionada com a parte material das práticas. Elas 

são necessárias em muitas práticas, além de ser diferentes em cada cultura. 

Quadro 12 - Quadro de comparação cultura material e práticas nos dois países 

Aspectos da 

cultura material 

Elemento da cultura material alemã Elemento da cultura material brasileira 

Instituições  Governo 

 Família 

 Escola infantil 

 Supermercados 

 Mídia televisiva 

 Governo e Enel 

 Família 

 Escola infantil 

 Supermercados 

 Instituições de caridade 

Objetos  Lixeiras para a separação 

 Sacolas reutilizáveis 

 Pfandautomat  

 Garrafas e latinhas 

 Suporte para garrafas e latinhas 

 Cigarros 

 Lixeiras comuns 

 Pilhas, baterias e eletrônicos 

Símbolos  Pfand  Proibido jogar no lixo comum 

 Símbolo de composição do produto 

 Símbolo de produto reciclável 

Lugares  Centro de resíduos 

 Descarte de vidros 

 Ecopontos 

Regras informais  Descarte de latinhas e garrafas   

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 Na Alemanha, as instituições, governo, família, escola primária, supermercados e 

mídia televisiva, se destacaram como influenciadoras da prática de descarte de resíduos. 

Como mostrado na seção de políticas públicas, o governo alemão institui regras buscando um 
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bom funcionamento da sociedade. As regras do descarte, já consolidadas, são ensinadas para 

os alemães desde pequenos nas escolas, pela família e por programas infantis. O governo 

também é responsável por grande parte da estrutura, além de incentivar empresas, como os 

supermercados, a fornecer uma estrutura para a realização da prática. 

 No Brasil, as principais instituições foram quase todas iguais: família, escola infantil, 

supermercados, Enel, governo e instituições de caridade. Como não existem políticas públicas 

regulatórias, o governo deixa de ser uma forte instituição dessa prática no Brasil, ele não 

estabelece qual prática de descarte deve ser feita. Mas, assim como na Alemanha, as escolas 

infantis e a família são responsáveis por ensinar que prática as crianças devem aprender e 

realizar. A estrutura para o descarte de lixo é consolidada, porém, para a separação de lixo, 

ainda é deficitária. 

Em Bremen, existe o centro de resíduos que recebe o lixo que não pode ser descartado 

em nenhum dos quatro tipos de lixo e os trata. No caso de Fortaleza, uma parceria público-

privada emergiu como sendo de extrema importância para o descarte dos estudantes 

universitários. Através da cooperação entre a prefeitura e a empresa de distribuição de energia 

do Ceará, surgiram os ecopontos. Eles são centros de descarte de resíduos onde os estudantes 

podem levar seu lixo separado e ganhar pequenos descontos na conta de energia.  

Outra importante instituição da cultura material de Fortaleza foram as instituições de 

caridade. Elas coletam materiais velhos, mas que podem ser reutilizados, reformam esses 

produtos e os comercializam mais uma vez, transformando o lixo em novos produtos. 

Dentro da cultura alemã, se destacaram os seguintes objetos: lixeiras para a separação, 

sacolas reutilizáveis, garrafas e latinhas, suporte para garrafas e latinhas, pfandautomat e 

cigarros. As lixeiras são objetos necessários para realizar a separação de forma correta. Já as 

sacolas reutilizáveis são muito utilizadas quando os estudantes vão fazer compras nos 

supermercados, pois não existem sacolas práticas gratuitas como no Brasil. 

 Por existir o sistema de pfand, isto é, o sistema de receber um certo valor por cada 

latinha e garrafa retornada, os suportes nas lixeiras públicos desses objetos se tornaram algo 

cultural alemão. Esses suportes evitam que pessoas coloquem latinhas e garrafas dentro do 

lixo, prevenindo que pessoas mais pobres, em busca de latinhas e garrafas, se humilhem 

procurando por esses produtos dentro das lixeiras, isso é uma regra informal. Os cigarros 

foram os únicos produtos que não fazem parte do descarte correto. Os estudantes e as outras 

pessoas descartam sem se preocupar se é correto ou não.  
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 No Brasil, existem apenas as lixeiras comuns, que recebem quase todo tipo de resíduo. 

Fora isso, os estudantes sabem que existem resíduos que não devem ser postos no lixo 

comum, como pilhas, baterias e eletrônicos, pois possuem metais pesados que são muito 

poluentes. Não existe nenhum sistema consolidado como o do pfand alemão. Porém, isso está 

começando mudar, alguns supermercados já recebem garrafas de bebidas em troca de 

descontos em novas compras, o que já um pequeno avanço. 

 Em relação aos símbolos, assim como mostrado, na Alemanha, existe o símbolo do 

pfand, que mostra que o produto pode ser retornado no supermercado em troca de dinheiro. 

No Brasil, os símbolos observados foram o de proibido jogar no lixo, para evitar que 

materiais tóxicos sejam postos no lixo comum, o símbolo de produto reciclável, que mostra 

que ele pode ser separado e levado para a reciclagem e o símbolo de composição do produto, 

usado para auxiliar a separação. 

 Na Alemanha, existem lugares para se fazer o descarte específico de vidros, eles não 

podem ser postos com outros produtos. Eles devem ser postos em contêineres separados que 

ficam, normalmente, nos centros dos bairros. No Brasil, eles são postos juntos com o lixo 

comum, porém, existem campanhas em redes sociais ensinando a como embalar esse vidro, 

para que ele não machuque os recolhedores de lixo. 

5.3.4 Comparação entre os sistemas de comunicação e o descarte no Brasil e na Alemanha 

 Como mostrado, os sistemas de comunicação e linguagem estão diretamente 

relacionados com a parte de conhecimento e significado das práticas. 

Quadro 13 - Quadro de comparação sistemas de comunicação e práticas nos dois países 

Aspectos dos 

sistemas de 

comunicação  

Aspectos dos sistemas de comunicação e 

linguagem alemã 

Aspectos dos sistemas de comunicação e 

linguagem brasileira 

Comunicação 

verbal 
 Ensino sobre o descarte em casa 

 Ensino sobre o descarte nas escolas 

 Desenhos infantis 

 Conversa amigável 

 Ensino sobre o descarte em casa 

 Ensino sobre a separação nas escolas 

 Barreira sobre a separação de lixo em 

casa 

 Conversa amigável e reclamação 

 Influenciadores digitais de práticas 

ambientais 

 Podcasts  

Comunicação 

não-verbal 
 Olhar de reprovação 

 Ações de ONG’s 

 Multas 

 Punições 

 Pressão social 

 Mensagens em lixeiras públicas 

 Olhar de reprovação 

 Desafios ambientais em redes sociais 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 

 Um dos grandes motivos das práticas se perpetuarem ao longo do tempo e do espaço é 

o ensinamento dessas práticas através da comunicação. Tanto na Alemanha quanto no Brasil, 
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essas práticas são ensinadas pela família e pelas escolas infantis. Os estudantes alemães 

crescem separando os resíduos para a reciclagem e os estudantes brasileiros crescem 

descartando todos os resíduos em apenas uma lixeira.  

As escolas brasileiras, além de ensinarem a descartar todos os resíduos em apenas uma 

lixeira, também ensinam sobre a separação para a reciclagem. Com isso, alguns estudantes 

tentam ir além de descartar o lixo em apenas uma lixeira, eles tentam implementar essa nova 

prática em casa, porém, costumam enfrentar fortes barreiras familiares. 

 Assim como Süßbauer e Schäfer (2018) relatam, a prática pode mudar através de um 

novo recrutamento ou desvio e migração da prática anterior, bem como variação e 

redistribuição de compromisso entre os participantes. Quando a escola ensina, apenas os 

estudantes entendem esse novo compromisso, porém, os outros familiares, que também são 

participantes, não compartilham do mesmo compromisso e acabam se tornando uma barreira 

para a mudança da prática no Brasil.  

Isso mostra que falta, principalmente, uma maior comunicação com os pais. É 

necessário mostrar a importância que novas práticas mais sustentáveis têm, além de ensinar 

como elas devem ser feitas. Na Alemanha, não existe muita comunicação sobre esse aspecto, 

porque as pessoas aprendem isso desde pequenas, é algo normal na vida deles, como reforça 

uma das entrevistadas: 

[...] isso (separação para reciclagem) é uma coisa normal, você não precisa fazer 

propagandas conscientizando as pessoas de fazerem algo que elas já fazem. É como, 

por exemplo, explicar que se o semáforo está vermelho você tem que parar, você 

não tem que colocar nenhuma propaganda no trânsito falando disso, porque você 

apenas faz (Alemã 5). 

 No Brasil, duas grandes ferramentas de comunicações observadas foram os podcasts e 

as redes sociais. Os estudantes tendem a escutar podcasts e acessar redes sociais de temas que 

os interessam. Como alguns estudantes brasileiros têm interesse pelo tema sustentabilidade, 

eles acabam seguindo influenciadores digitais e acessando podcasts sobre o tema. Desse 

modo, são influenciados a adotarem práticas mais sustentáveis. Isso mostra que as redes 

sociais são uma potente forma de comunicação com os estudantes. 

 Um aspecto semelhante foi observado na forma de coerção dos dois países. Quando os 

estudantes veem alguém descartando de forma incorreta, alguns dos estudantes dos dois 

países afirmaram que abordam e conversam com a pessoa que fez isso, independente de 

conhecer ou não. Outros, também dos dois países, afirmaram que não fariam isso, porque 

estariam invadindo a vida das pessoas. 
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 Outro aspecto semelhante foi observado na comunicação não-verbal. Os estudantes 

dos dois países afirmaram que mesmo que não conheçam a pessoa, se ela fez algum descarte 

incorreto, eles olhariam com um olhar mal ou olhar de raiva. 

 Na Alemanha, devido as políticas públicas regulatórias, a forma de comunicação do 

governo com a população é através das multas e punições. Quem for pego não realizando a 

prática estabelecida é passível de punições. Em Fortaleza, apesar de existirem leis que 

proíbem o descarte em lugares inapropriados, os estudantes mostraram desconhecimento 

delas. 

Na Alemanha, um dos modos do governo de incentivar o descarte correto observado 

foi através de mensagens nas lixeiras públicas, agradecendo por utilizá-las. Os alemães, em 

geral, incentivam essa prática através de uma pressão social sentida e reproduzida. Eles 

sentem que precisam realizar o descarte correto como uma obrigação social. Ademais, 

existem ações de ONG’s que incentivam o descarte correto e o consumo de plástico. 

5.3.5 Comparação entre as relações da cultura material e a comunicação no Brasil e na 

Alemanha 

 Ceglia, Lima e Leocádio (2015) relatam que existe uma relação entre os dois 

componentes culturais aqui estudados: a cultura material e artefatos e os sistemas de 

comunicação e linguagem. 

Quadro 14 - Quadro de comparação entre cultura material e sistemas de comunicação  

Alemanha Brasil 

Aspectos da cultura 

material e artefatos 

Aspectos do sistema de 

comunicação e linguagem 

Aspectos da cultura 

material e artefatos 

Aspectos do sistema de 

comunicação e 

linguagem 

Instituições: 

 Governo 

 Escola infantil 

 Família 

Comunicação não-verbal: 

 Multas 

 Punição 

Comunicação verbal: 

 Ensino sobre o descarte 

nas escolas 

 Ensino sobre o descarte 

em casa 

Instituições: 

 Escola infantil 

 Família 

Comunicação verbal: 

 Ensino sobre o 

descarte nas escolas 

 Ensino sobre o 

descarte em casa 

Objetos: 

 Lixeiras 

Comunicação não-verbal: 

 Mensagens em lixeiras 

públicas 

Símbolos:  

 Símbolo de 

composição do 

produto 

 Símbolo de 

reciclável 

Comunicação não-verbal: 

 Comunicação sobre o 

descarte correto 

Regras informais: 

 Descarte de 

latinha e garrafa 

nos suportes 

Comunicação verbal e não-

verbal: 

 Pressão social 

Lugar: 

 Ecopontos 

Comunicação não-verbal: 

 Incentivo a separação 

de lixo 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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 Na relação entre cultura material e sistemas de comunicação e linguagem observada 

nos dois países, só se observou uma semelhança: a forma de comunicação das escolas e das 

famílias é feita de maneira verbal. Através do ensino, eles mostram como os alunos, 

brasileiros e alemães, devem descartar os resíduos que são gerados no cotidiano.  

Em Bremen, o governo possui duas formas de se comunicar com as pessoas. A 

primeira é através das multas e punições que as pessoas recebem, caso realizem o descarte de 

forma incorreta. A segunda é incentivando o descarte nas lixeiras públicas, com mensagens de 

agradecimento nelas.  

Outro ponto a ser ressaltado é que as pessoas, em geral, se comunicam de maneira 

verbal ou através de olhares, fazendo uma pressão social para que as pessoas sigam a regra 

informal para latinhas e garrafas. Eles querem que todos coloquem esses objetos nos suportes 

ou perto das lixeiras, para que pessoas não se humilhem dentro delas para pegá-las e trocarem 

por dinheiro nas pfandautomat. 

Em Fortaleza, os ecopontos são incentivadores da separação de lixo, através de uma 

comunicação não-verbal, com incentivos financeiros. A grande diferença entre o trabalho dos 

ecopontos e do sistema pfand está no benefício monetário. Nos ecopontos, esse benefício 

ainda é muito pequeno quando comparado a importância dele, enquanto no sistema alemão as 

pessoas são bem remuneradas por participar dele. 

 Os símbolos também são utilizados como forma de comunicação para o descarte 

correto. Eles auxiliam os estudantes na hora de descartar os produtos para a reciclagem, 

mostrando a composição dos mesmos e se eles podem ser reciclados. Ademais, não foi 

observada nenhuma iniciativa das pessoas, em geral, a fim de melhorar o descarte em 

Fortaleza. 

5.3.6 Comparação entre os valores e crenças e o descarte de resíduos sólidos no Brasil e na 

Alemanha 

Apesar de não ser um objetivo do estudo, pontos dos valores e crenças de uma cultura 

emergiram na análise dos dados. Ceglia, Lima e Leocádio (2015) afirmam que os valores e as 

crenças formam um componente cultural.  Aqui será mostrando principalmente as 

semelhanças e diferenças entre esses fatores nos estudantes de Fortaleza e de Bremen. 

Um dos aspectos a ser ressaltado nesse ponto é a visão do individualismo brasileiro. 

Vários estudantes brasileiros afirmaram que o brasileiro é egoísta, que ele está mais 

preocupado com seu bem-estar e comodidade do que com o da sociedade. Já o alemão foi 
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observado como sendo tendo uma visão mais coletiva em seus atos, eles estão preocupados 

com outras coisas além do seu bem-estar.  

Como mostrado na metodologia, uma parte da entrevista foi pedir para que os 

estudantes organizassem 9 cartões com possíveis problemas causados pelo descarte incorreto 

de lixo, adaptei de acordo com Santos (2009). Nos quadros abaixo, foi reproduzido de acordo 

com a ordem que cada um escolheu. 

 Lima (2010) afirma que categorizar é agrupar entidades (objetos, ideias, ações, etc.) 

por semelhança. Com a organização das fichas, emergiram três grandes categorias: a categoria 

das mudanças climáticas, que englobou as pessoas que consideram o efeito estufa e o 

aquecimento global; a categoria da poluição, que englobou os três tipos de poluição e os 

efeitos delas na fauna e na flora e os problemas enfrentados pela humanidade como os piores 

problemas causados pelo descarte incorreto. 

 Dois entrevistados visualizaram essas categorias na hora de escolher a sequência dos 

cartões.  

Eu acho que poluição do ar, da água e do solo são os piores, porque a partir delas 

nós temos como consequência a poluição da flora e da fauna, por isso eu coloquei 

como prioridades, seria como uma categoria. Depois disso, eu coloquei efeito estufa, 

aquecimento global e mudanças climáticas como se fosse outra categoria, porque 

elas são importantes, mas não tanto quanto a poluição que nós conseguimos ver. E, 

por fim, danos à saúde humana e problemas sociais, porque eu acho que a natureza é 

superior a qualquer problema dos humanos (Alemão 5). 

 

Eu escolhi essa ordem, porque eu acho que o meio ambiente... Isso aqui é como se 

fosse uma categoria para mim, o meio ambiente... Eu acho que o meio ambiente é 

mais afetado pelo descarte incorreto do que o ser humano, e aí eu coloquei 

mudanças climáticas primeiro porque é como se fosse algo global para mim e aí 

seria o outro grupo que o aquecimento global e efeito estufa, poluição do solo, água 

e ar... Tipo, nossos mares eles são muito e muito afetados por conta do descarte 

errado. Aí por último eu coloco as partes humanas, acho que a saúde e os problemas 

sociais (Brasileira 2). 

 Em linhas gerais, existe alinhamento entre as respostas espontâneas dos estudantes. Os 

estudantes Alemão 2, Alemão 3, Alemão 5, Alemã 4, Brasileiro 1, Brasileiro 3, Brasileiro 4, 

Brasileiro 5 e Brasileira 1 tiveram sequências bem parecidas, pondo a categoria das poluições 

como as piores consequências do descarte incorreto. 

 Na visão desses estudantes citados acima, apesar de reconhecerem que todos os 

problemas estão conectados, essa escolha foi feita, porque a poluição produzida pelo descarte 

incorreto de resíduos é algo visível, além de ter efeitos diretos e de curto prazo na natureza. 

Mesmo se preocupando com a questão das mudanças climáticas e problemas sociais, que eles 

também consideram importante, ver a poluição pesou mais na escolha da sequência. 

Eu escolhi essa ordem porque eu acho que todos são efeitos importantes, em cima 

são os principais problemas ambientais causados pelo descarte incorreto, como por 
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exemplo a poluição dos oceanos e do ar, nós vemos os animais morrendo por causa 

de plástico no mar (Alemão 2). 

 Um ponto importante, que vale ser comentado, em relação a essa escolha dos 

estudantes brasileiros, é a questão das chuvas em Fortaleza. Segundo a Fundação Cearense de 

Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), no Ceará, as chuvas mais significativas 

iniciam-se em dezembro de cada ano e podem estender-se até junho ou julho, dependendo das 

condições oceânicas e atmosféricas atuantes (FUNCEME, 2019).  

A coleta de dados em Fortaleza foi feita nesses meses. Normalmente, nesse período, a 

cidade de Fortaleza sofre com alagamentos, por conta da falta de infraestrutura e dos 

entupimentos de bueiros, consequências do descarte incorreto. Isso mostra o efeito direto do 

descarte incorreto na vida dos estudantes. 

Além disso, por ser uma cidade litorânea, uma parte do lixo, que é descartado de 

maneira incorreta, acaba parando na praia, lugar muito frequentado pelos estudantes. Isso 

pode ser visto na foto de uma das observações realizadas. 

Figura 18 - Orla da Avenida Beira Mar em Fortaleza após chuva 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019) 

Já os estudantes Alemão 4, Alemã 1, Alemã 3, Alemã 5 e Brasileira 2, apesar de 

sequências ligeiramente diferentes, elegeram a categoria de mudanças climáticas como as 

piores consequências do descarte incorreto, logo a seguir, a categoria das poluições e, por 

último, a categoria dos problemas diretos a humanidade.  

 Na visão desses estudantes, todos os problemas estão conectados, mas essa escolha foi 

feita, porque as mudanças climáticas são algo global, que afetam todos os humanos e não 

lugares específicos, além de ser algo que afeta as próximas gerações e precisa ser tratado o 

quanto antes. Mesmo se preocupando com os outros problemas, a categoria da mudança 

climática foi vista como o pior problema causado pelo descarte incorreto de resíduos. 
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Eu escolhi essa ordem em particular, porque as mudanças climáticas e o 

aquecimento global são os grandes problemas da humanidade e das próximas 

gerações. Na minha opinião, são os maiores problemas que nós temos que lidar. E o 

descarte incorreto aumenta esses problemas, na minha opinião. Efeito estufa é um 

problema também que nós temos que enfrentar, mas eu não diria que tem tanta 

importância quanto os dois anteriores. Os outros problemas em geral também que 

seguem esse mesmo pensamento que são importantes, mas não tão importantes para 

a humanidade. (Alemão 4) 

 

Os estudantes Alemão 1, Alemã 2, Brasileiro 2, Brasileira 3, Brasileira 4 e Brasileira 5 

elegeram como piores problemas gerados pelo descarte incorreto de resíduos pelo menos um 

dos dois problemas enfrentados pela humanidade. Para eles, o ser humano é mais afetado pelo 

próprio descarte incorreto. Isso pode ser observado nas falas de alguns entrevistados. 

[...]se nós não temos na vida humana nós não temos o que cuidar. A poluição do ar, 

a poluição da água e a poluição do solo são muito importantes, porque através delas 

nós podemos ficar doentes e isso afeta a saúde humana. Todas as coisas aqui estão 

conectadas umas com as outras mas para mim essas são as mais importantes e que 

precisam ser cuidadas com o descarte do lixo, para não ficarmos doentes. (Alemã 2) 

 

Eu comecei com os problemas sociais porque eu acho que isso é um problema da 

sociedade, descarte de resíduos. Eu acredito que isso precisa ser melhor trabalhado 

com a população para evitar que isso ocorra, além disso podemos gerar empregos e 

melhorar nossa economia [...]. (Alemão 1) 

 

[...] eu penso muito na questão de bueiro, na nossa saúde, do mosquito da dengue 

que essa questão de lixo deixa muito evidente. Então a primeira coisa que me veio à 

cabeça só esses problemas sociais mesmo e a saúde da população (Brasileira 4). 

Um dos fatos que chamou atenção é que, para 12 dos 20 estudantes entrevistados, o 

descarte incorreto de resíduos sólidos não tem tanta ou nenhuma relação com os problemas 

sociais. 

[...]para mim o menor problema são os problemas sociais, acho que eles não estão 

relacionados com o descarte de lixo. (Alemã 2) 

 

[...]eu acho que os problemas sociais não têm tanto a ver com o nosso meio 

ambiente... Isso não significa que os problemas sociais não são importantes, eu acho 

que eles não têm tanta relação como os problemas ambientais causados pelo descarte 

inapropriado, não tanto quanto o efeito estufa o aquecimento global e as mudanças 

climáticas. (Alemã 3) 

 

Olha eu comecei pelo que é menos afetado, o ser humano... ele eu botei como menos 

afetado. A gente joga lixo longe da cidade, a gente joga lixo longe das situações 

humanas, assim a gente sempre vai conseguir protelar a situação do problema chegar 

a gente (Brasileiro 3).  
Isso mostra que nos dois países, mais na Alemanha do que no Brasil, o descarte 

correto é ligado mais a questão ambiental do que a social. A próxima seção traz as 

considerações finais do estudo, nela será abordado o assunto que foi discutido ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa, além de trazer as análises e o confronto com os objetivos 

propostos a respeito do descarte de resíduos sólidos nos dois países. 
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5.4 Discussão dos dados 

Assim como Giddens (1984) relata, as práticas são reproduzidas ao longo do tempo e 

do espaço. Essas foram características observadas nas práticas de descarte de resíduos. Os 

estudantes aprendem as respectivas práticas desde pequenos e continuam realizando essa 

prática por muito tempo. 

Toda prática, seja ela ligada ao consumo sustentável ou não, consiste em três 

elementos interligados (SHOVE, PANTZAR E WATSON, 2012): 

1. Materiais da prática: objetos, infraestrutura, ferramentas, ferragens e o próprio corpo; 

2. Significado da prática: atividades mentais, emoções e conhecimento motivacional; 

3. Conhecimento da prática: compreensões compartilhadas de bom e apropriado 

desempenho (por exemplo, regras, know how), bem como habilidades necessárias para 

executar. 

Pelos achados da pesquisa, estendendo o framework proposto por Ceglia, Lima e 

Leocádio (2015), foi construído outro framework aplicado às práticas de descarte de resíduos 

dos dois países. Através dele, foi buscado compreender os motivos dos estudantes alemães 

portarem práticas de descarte de resíduos mais sustentáveis que os estudantes brasileiros. 

Figura 19 - Framework aplicado as práticas de descarte brasileiras e alemãs 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019) 
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O framework mostra os principais aspectos da prática de separação para a reciclagem 

encontrados no estudo. Nos retângulos exclusivamente pretos, estão aspectos encontrados nos 

dois países que são: a responsabilidade ambiental, que faz parte do significado da prática; o 

conhecimento do sistema, que faz parte do conhecimento da prática e o centro de resíduos, 

que faz parte da cultura material da prática. 

Nos retângulos pretos com vermelho e amarelo, estão os aspectos encontrados 

exclusivamente na Alemanha, eles são os principais motivos das práticas dos estudantes 

alemães serem diferentes das práticas dos estudantes brasileiros. 

A parte material da prática, ou os instrumentos e estrutura necessária para realizar a 

prática, está relacionada diretamente com a cultura material. No descarte de resíduos, os 

materiais são as lixeiras utilizadas nos dois países, os lugares onde se pode deixar o lixo ou 

qualquer outro aspecto material utilizado na prática. 

O presente estudo, apesar de levantar outros aspectos da cultura material e dos 

materiais das práticas, observou que a ausência da coleta seletiva e de um sistema que 

favoreça a economia circular, como o pfand, são os principais fatores materiais que limitam as 

práticas dos estudantes brasileiros. A estrutura propícia a prática, ela pode induzir a população 

a ter práticas mais sustentáveis. 

 O significado das práticas é o envolvimento emocional do praticante com a prática. 

Ele está relacionado com o componente cultural da comunicação. No descarte de resíduos, o 

principal significado dessa prática foi a responsabilidade ambiental, ela é compartilhada pelos 

estudantes tanto brasileiros quanto alemães.  

Os estudantes, ao realizar a prática em seus países, sentem que estão fazendo a coisa 

certa. Porém, a responsabilidade ambiental é diferente nos dois países, enquanto, na 

Alemanha, a responsabilidade é separar seu lixo para que ele seja reciclado, no Brasil, ela é 

apenas descartar no lugar certo, sem se preocupar com seu fim. 

 Outro ponto que emergiu mostrando diferenças significativa entre os estudantes foi o 

senso de bem comum. Os estudantes de Bremen sentem que fazer a separação é uma 

obrigação, eles relataram que possuem o conhecimento e todas as ferramentas para fazer isso, 

logo, eles possuem a obrigação perante a sociedade de fazê-la. Esse é um dos motivos dessa 

prática ser tão forte no país. 

 Já o conhecimento da prática são as regras que precisam ser conhecidas para realizar a 

prática. No caso do descarte de resíduos, essas regras estão ligadas ao aspecto cultural da 
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comunicação. As famílias e escolas ensinam os estudantes desde pequenos a como descartar 

os produtos, desse modo, a comunicação é utilizada para perpetuar a prática.  

Assim como mostra o framework, outro importante achado foi a força das políticas 

regulatórias nas práticas das pessoas. Um dos principais objetivos das políticas públicas 

regulatórias é manter a ordem e proibir comportamentos que ponham em risco a sociedade 

(LOWI, 1972). Na Alemanha, o governo implanta esse tipo de política para evitar que 

cidadãos se engajem em práticas de descarte que afetem negativamente o meio ambiente. 

No Brasil, existe uma ausência de políticas públicas voltadas para isso. Sem leis e 

fiscalizações, os brasileiros tendem a deixar a sustentabilidade, nesse caso a separação de lixo, 

em segundo plano. Com isso, ações sustentáveis realizadas por algumas pessoas não se 

tornam práticas compartilhada pela maioria. 

 Assim como Khan (2007) afirma, a cultura é um importante aspecto moldador do 

comportamento humano. Isso se confirmou dentro das práticas dos dois países. Os 

componentes culturais estão relacionados com as práticas e com o comportamento, além de 

exercer algumas influências positivas (Alemanha) e negativas (Brasil) nas práticas de 

consumo sustentável. 

 Uma influência positiva da cultura alemã na prática de descarte de resíduo sólidos foi 

a pressão social que é feita para que todos realizarem a prática de separação de resíduos para a 

reciclagem. Já no Brasil, uma influência negativa foi a barreira imposta pela família na 

tentativa de mudança de prática. Porque, assim como Süßbauer e Schäfer (2018) afirmam, 

para que se mude uma prática através de um novo recrutamento ou desvio e migração da 

prática anterior, é necessária redistribuição de compromisso entre os participantes, coisa que 

acontece apenas com um praticante. 

 Ademais, as teorias das práticas são um pacote de teorias e métodos e assim foram 

utilizados no estudo. Métodos qualitativos de coleta e análise de dados que trouxeram 

resultados significativos para o contexto das práticas de descarte de resíduos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A presente seção traz a importância dos resultados do estudo para a academia e 

sociedade, mostrando os avanços teóricos e práticos. A proposta desta dissertação foi analisar 

as relações entre os componentes culturais e as práticas individuais de descarte de resíduos 

sólidos entre universitários da área de gestão do Brasil e da Alemanha. Com os objetivos 

específicos definidos, pôde-se confirmar que as metodologias utilizadas se mostraram 

adequadas para responder ao problema de pesquisa. 

 Para o alcance do objetivo principal deste trabalho, mencionado no primeiro 

parágrafo, foram elencados cinco objetivos secundários. O primeiro deles era investigar as 

práticas de descarte de resíduos sólidos dos estudantes universitários brasileiros e alemães. 

Trata-se de um objetivo fundamental, pois envolve a compreensão dos hábitos dos sujeitos da 

pesquisa relacionados às práticas de descarte de resíduos. 

 A partir do que foi mostrado e discutido na seção anterior, fica evidente que as práticas 

de descarte de resíduos em Bremen são culturais. A principal prática é a separação do lixo 

para a reciclagem. Essa prática é bem regulamentada e fiscalizada pelo governo. Além disso, 

é ensinada pelas famílias e pelas escolas, passando por gerações. Os alemães aprendem desde 

cedo que o modo de se descartar algo é separando para a reciclagem. Por esse motivo, hoje, a 

Alemanha é um país referência, quando se trata de descarte e gestão de resíduos sólidos, e um 

dos grandes responsáveis por isso são as práticas que foram incorporadas pela sociedade. 

 Em Fortaleza, a principal prática de descarte de resíduos sólidos é descartar todos os 

resíduos em apenas uma lixeira. Apesar de ser uma prática antiga no país, e ser ensinada para 

os estudantes desde cedo, existem pessoas que não a fazem e descartam seus lixos de maneira 

indevida. Foram observados pequenos indícios de mudança, as pessoas estão se tornando mais 

conscientes e tentando mudar essa prática. Em Fortaleza, pode se observar iniciativas 

incentivando a separação de lixo para reciclagem, porém, ainda é uma estrutura muito 

deficitária, que precisa de um aperfeiçoamento e divulgação. 

 O segundo objetivo era investigar a relação entre a cultura material e as práticas de 

descarte de resíduos sólidos dos estudantes universitários de Fortaleza e de Bremen. É outro 

objetivo fundamental, pois envolve a compreensão do fator cultural material nos hábitos dos 

sujeitos de pesquisa relacionados às práticas de descarte de resíduos. 

 A partir da análise de resultados, foi observado que, na Alemanha, vários fatores da 

cultura material estão relacionados com as práticas de descarte de resíduos: as instituições, os 

objetos, as regras informais, os símbolos e os lugares. As instituições governo, família e 
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escola infantil se destacaram possuindo uma forte relação com o descarte de resíduos sólidos, 

pois elas ensinam e regem as práticas de separação de lixo. Os objetos também tiveram 

destaque, principalmente aqueles que estão relacionados com o desenvolvimento do sistema 

pfand e da economia circular. Já dentre os lugares, se destacaram os centros de resíduos, que 

são onde os matérias são deixados para serem reciclados. 

 Assim como em Bremen, em Fortaleza vários fatores da cultura material estão 

relacionados com as práticas de descarte de resíduos. As principais instituições foram família 

e escola. Elas são os principais lugares de convivência das crianças e jovens. Elas têm uma 

grande importância na conscientização em relação ao descarte correto e no ensino da prática. 

Outra instituição que se destacou foi a distribuidora de energia do estado, ela tem sido agente 

motivador da mudança para uma prática mais sustentável, incentivando a separação do lixo 

para a reciclagem. Ademais, foi observado que faltam públicas, por parte do governo, 

voltadas para o descarte individual, além de sua fiscalização. 

 O terceiro objetivo específico era investigar a relação entre a comunicação e as 

práticas de descarte de resíduos sólidos dos estudantes universitários brasileiros e alemães. 

Esse é outro objetivo fundamental, pois envolve a compreensão do fator comunicação nos 

hábitos dos sujeitos de pesquisa relacionados às práticas de descarte de resíduos. 

 Em Bremen a comunicação apareceu como um aspecto incentivador e moderador das 

práticas de descarte de resíduos. Ela é incentivadora no momento em que os alemães ensinam 

de forma educativa ou punitiva, seja em casa ou na escola, como o descarte correto de 

resíduos deve ser feito e os impactos positivos para o meio ambiente que ele traz. Ela é 

moderadora na medida em que a comunicação, tanto verbal quanto não-verbal, é utilizada 

para moderar práticas de descarte incorreto por meio de olhares ou conversas amigáveis. 

 Em Fortaleza a comunicação também é incentivadora ou moderadora das práticas de 

descarte de resíduos. Ela foi observada como moderadora quando os estudantes conversam 

visando conscientizar ou olham ruim para pessoas que descartam de maneira incorreta. As 

redes e mídias sociais surgiram como um forte aspecto de comunicação com os estudantes. 

Através de influenciadores digitais, desafios e podcasts, pessoas e organizações chamam 

atenção para os problemas ambientais causados pelo descarte incorreto. 

 O quarto objetivo específico era verificar a relação entre a comunicação e a cultura 

material. Por serem dois importantes componentes culturais, eles estão interconectados. 

Quando se fala em descarte correto de resíduos sólidos e cultura, observa-se que, em Bremen, 

esses dois componentes culturais andam lado a lado, principalmente entre as instituições e 
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suas formas de comunicação. Em Fortaleza também foram observadas essas relações, tendo 

destaque a tentativa de mudança de prática através da comunicação para a família, buscando 

implementar a separação para a reciclagem como prática. Essa relação entre os componentes 

culturais reforçam as práticas nos dois países. 

 Na comparação entre as práticas de Bremen e de Fortaleza, fica evidente que a prática 

de separação para a reciclagem dos estudantes de Bremen é consolidada. É algo tido como 

normal e o único padrão aceito. Já em Fortaleza, a prática de descartar todos os resíduos em 

apenas uma lixeira é algo que é compartilhado pelos estudantes, mas não por toda a 

população, ainda existem pessoas que descartam lixo de maneira inadequada. Fora isso, ainda 

existem barreiras para a mudança dessa prática, mas aos poucos estão sendo observadas 

mudanças. 

 Ademais, emergiu a relação entre as crenças e os valores dos alemães e as práticas de 

descarte de resíduos sólidos, um objetivo que não era buscado. Os resultados mostraram que 

existem três grandes preocupações em relação ao impacto ambiental do descarte incorreto que 

está ligado as crenças.  

A primeira são as mudanças climáticas, o aquecimento global e o efeito estufa. Os 

estudantes acreditam que esses problemas são globais e que o descarte incorreto faz com que 

esses problemas piorem. A segunda grande preocupação é com a poluição do planeta e 

intoxicação da fauna e da flora. Os estudantes apontam que o descarte incorreto causa danos 

ao nosso ecossistema, matando animais marinhos e poluindo o meio ambiente, restringindo 

nossos recursos. A terceira grande preocupação está nos problemas para a humanidade 

relacionados com o descarte incorreto, como doenças e pobreza. 

 Como contribuição teórica, o estudo trouxe a discussão de um tema outrora esquecido 

nos estudos em consumo sustentável, a relação entre a cultura material e artefatos e os 

sistemas de comunicação e linguagem com as práticas de consumo sustentável. Com isso, 

pretendeu-se fomentar o debate desses dois componentes culturais aplicados às práticas 

sustentáveis. 

 Fora isso, em pesquisas realizadas, não foram encontradas escalas de mensuração 

desses dois construtos (cultural material e artefatos e sistemas de linguagem e comunicação). 

O estudo pretendeu alavancar o desenvolvimento das escaladas desses construtos através de 

uma investigação qualitativa das práticas de consumo sustentável à luz deles. 

 Outro ponto importante a ser ressaltado foi a ausência de estudos práticos envolvendo 

o framework proposto por Ceglia, Lima e Leocádio (2015). Apesar de ser um estudo de 
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impacto, antes da presente dissertação, não foi encontrado nenhum estudo empírico utilizando 

o framework. Com os resultados, foi proposta uma extensão do framework para estudos das 

práticas de consumo sustentável. 

 Ademais, o estudo fortaleceu o desenvolvimento do campo de estudos entre mais de 

uma cultura (Cross-cultural ou intercultural) que seguem a abordagem etic (LUNA; GUPTA, 

2001) ao buscar semelhanças e diferenças em mais de uma cultura. 

 O estudo mostrou que uma das peças-chave para a Alemanha ter excelentes resultados, 

no tocante aos resíduos sólidos, são as políticas públicas regulatórias. Através de regras que 

obrigam a separação do lixo nas residências, o governo faz com que isso se torne a única 

prática aceitável. 

 Em contrapartida, ele fornece a estrutura necessária para que as pessoas realizem essa 

prática. Existe coleta seletiva em toda área urbana de Bremen, as pessoas sabem os dias de 

cada tipo de lixo e realizam a separação e a entrega. Existe também uma forte fiscalização 

para saber se o lixo foi realmente separado e se foi separado de maneira correta, existem 

punições e multas para quem não segue as regras. 

 No Brasil, falta esse estímulo do governo. Apesar de ter sido aprovado desde 2010, o 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos não conseguiu alcançar seu objetivo. É necessário que o 

governo institua regras para a separação de lixo e incentive isso através de campanhas e 

incentivos financeiros. Também é importante que ele puna separações incorretas, assim como 

é feito na Alemanha. 

 Além disso, é importante que essa prática seja amplamente divulgada nas escolas e nas 

mídias de massa. Como foi observado no estudo, ela é ensinada nas escolas, porém, quando as 

crianças tentam realizar em casa, existe a barreira familiar. Através da conscientização pelas 

mídias de massa, é possível que essa barreira seja reduzida e a separação se torne a prática 

socialmente aceita no Brasil. 

 Outra medida que deve ser tomada é criar o sistema de pfand brasileiro. Esse sistema é 

um sucesso na Alemanha, através dele, pode ser reduzida a quantidade de lixo que tem uma 

destinação incorreta. Como esse sistema remunera as pessoas que descartam de maneira 

correta, é mais fácil que tenha uma boa adesão da população brasileira. 

Para isso, é necessário que as empresas criem uma estrutura que favoreça a logística 

reversa e a economia circular. As latinhas e garrafas irão retornar para a empresa, fazendo 

com que ela tenha redução de custos e ajudando no desempenho ambiental e econômico da 
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empresa. É preciso, também, que o governo incentive, seja através de redução de impostos ou 

em forma de lei e mostre os benefícios para as empresas de adotar essa nova prática. 

 Vale ressaltar que o Brasil é um país continental e multicultural, os resultados que 

foram obtidos com a comparação entre Bremen e Fortaleza, provavelmente teriam outros 

resultados se fosse outra cidade do Brasil. Uma das limitações foi estudar as práticas de 

apenas um cult-unit, estudantes da área de gestão. Outra importante limitação foram os países 

escolhidos, por serem de continentes e de duas realidades distintas, é difícil fazer inferências 

comparativas em relação à cultura. 

Para estudos futuros, recomenda-se estudar as práticas diferentes de consumo 

sustentável envolvendo os mesmos países. Ou então, buscar entender as práticas de descarte 

de resíduos comparando outros países ou, até mesmo, entre Brasil e outro país. Fora isso, 

também recomenda-se estudar outro cult-unit, pode ser que também surjam resultados 

relevantes que possam ser comparados com o presente estudo. 
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APÊNDICE A 

Thank you for agreeing to participate in my study. It is about correct disposal. I'll start 

with some socioeconomic questions and after we will going to talk about disposal 

practices, okay? 

 

SOCIOECONOMIC 

1 What is your name? 

2 How old are you? 

3 Have you visited other countries? If so, which ones? 

4 What is your course? 

5 How much is your family income per person? 

 

ENVIRONMENTAL ATTITUDE AND BEHAVIOR 

6 What do you know about waste disposal? 

7 What do you think of the inappropriate disposal? 

8 How is waste disposal present in your everyday life?  

9 What and from whom did you learn about the environmentally friendly disposal? 

 

Now I'm going to give you cards with some problems. Put in order what you consider 

inappropriate disposal to affect more. 

 

AIR POLLUTION 

GROUND POLLUTION 

WATER POLLUTION 

TOXIC EFFECTS ON FLORA AND FAUNA 

GREENHOUSE EFFECT 

GLOBAL WARMING 

CLIMATE CHANGES 

DAMAGE TO HUMAN HEALTH 

SOCIAL PROBLEMS 

 

DAILY PRACTICES 

10 Why did you choose that order? 

11 For you, why is correct disposal important? 

12 When you buy something, do you think about how you will discard this object? 

13 How is the (correct) environmentally friendly disposal structure here? 

 

 

MATERIAL CULTURE  

 ELEMENTS QUESTIONS 

14 

15 

 

16 

Objects What kind of product do you usually disposal most? 

What kind of product is easy to discard environmentally friendly and 

how? 

What kind of product do you think is harder to dispose of  
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properly? Why? 

17 

18 

Places Where do you usually discard this type of product? 

Do you consider Germany as a country concerned about a 

environmentally friendly disposal? Why? 

19 

 

20 

 

Symbols Which symbols indicate where the environmentally friendly disposal 

should be made? 

Describe symbols on the products or somewhere else that indicate that it 

has been recycled or something? 

21 

22 

23 

Institutions How does the government support a environmentally friendly disposal? 

How does the university support a environmentally friendly disposal? 

How does the companies support a environmentally friendly disposal? 

24 

25 

Social rules How does people sanction and influence the correct disposal? 

Which informal rules exist for product disposal? 

26 Cultural 

impact 

Which cultural impact on environmental performance do you 

recognize? 

27  Did you observe a completely different environmental 

performance/behavior in another country, another region? 

 

LANGUAGE AND COMMUNICATION  

 ELEMENTS QUESTIONS 

28 

29 

 

30 

Verbal What kind of government regulation exist for the disposal of waste? 

Which awareness campaigns do you know about the environmentally 

friendly disposal? 

How are these campaigns publicized? 

31 

32 

Nonverbal What do you think about people who do not rule disposal correctly? 

What do you do when you see someone discarding incorrectly? 

 

 


